
REJESTR 

UCHWAŁ ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

kadencja 2014 – 2018 

 

Numer 

kolejny 

uchwały 

Data 

podjęcia 

Uchwały 

 

w sprawie 

 

1/14  5.12.2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 

Kielcach 

2/14 5.12.2014r. w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności 

pomiędzy członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, 

Sekretarza Województwa oraz Skarbnika Województwa 

3/14 5.12.2014r. podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia przez 

Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom 

samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego: 

Gminie Kielce, Powiatowi Kieleckiemu, Powiatowi 

Ostrowieckiemu, w związku z realizowanym projektem pn. 

„PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce” w ramach 

Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

2007-2013 

4/14 5.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

5/14 5.12.2014r. zmiany uchwały Nr 2379/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania  5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa 

kulturowego, turystyki i sportu”  w ramach dwuetapowych 

konkursów zamkniętych nr 4/08 i nr 4/09 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 

6/14 5.12.2014r. w sprawie zmiany Uchwały 1544/12 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia 

Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w 

ramach Osi Priorytetowej 2 Wsparcie innowacyjności, budowa 

społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału 

inwestycyjnego regionu Działania 2.1 Rozwój innowacji, 

wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych 

oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–

2013 oraz wyboru projektów wstępnie wybranych do 

dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji, wpieranie 

działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz 

placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–

2013 

7/14 5.12.2014r. w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa 

Piłsudskiego w Kielcach 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.1.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.2.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.3.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.4.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.5.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.6.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.7.2014.pdf


8/14 5.12.2014r. podjęcia Uchwały Zarządu Województwa w sprawie wyrażenia 

opinii do Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kielce” w zakresie 

koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z 

polityką energetyczną państwa 

9/14 5.12.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Opracowanie 

dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 

762 na odcinku od granicy gm. Chęciny tj. km 25+198 do 

obiektu mostowego na rzece Łososina (Wierna Rzeka) w 

miejscowości Bocheniec tj. km 27+138” 

10/14 5.12.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 756 w m. Raków, polegająca na budowie 

ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Łagowskiej i Klasztornej w 

ramach realizacji projektu "Trasy rowerowe w Polsce 

Wschodniej - województwo świętokrzyskie"". 

11/14 5.12.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę, 

w trybie bezprzetargowym, na okres 12 miesięcy, części 

nieruchomości  położonej w Masłowie Pierwszym, gmina 

Masłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1102/4 

o powierzchni 70,0539 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr 

KI1L/00006817/9, stanowiącej własność Województwa 

Świętokrzyskiego 

12/14 5.12.2014r. zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

składu Kapituły VII edycji nagrody "Świętokrzyska Victoria" 

13/14 5.12.2014r. przyznania nagrody rocznej za 2013 r. Janowi Gieradzie - 

Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 

14/14 5.12.2014r. przyznania nagrody rocznej za 2013 r. Stanisławowi Góździowi - 

Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach 

15/14 5.12.2014r. przyznania nagrody rocznej za 2013r. Annie Mikołajczyk - 

Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w 

Kielcach 

16/14 5.12.2014r. przyznania nagrody rocznej za 2013 r. Marcie Solnicy - 

Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach 

17/14 5.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

18/14 5.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

19/14 5.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

20/14 5.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

21/14 5.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

22/14 5.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

23/14 5.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

24/14 10.12.2014r. w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 (wersja 5.0) wraz z Uzasadnieniem, Podsumowaniem oraz 

Prognozą oddziaływania na środowisko 

25/14 10.12.2014r. w sprawie ustalenia podziału kwot środków Funduszu Pracy dla 

samorządów powiatowych na finansowanie w 2015 roku 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych 

zadań 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.8.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.9.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.10.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.11.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.12.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.13.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.14.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.15.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.16.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.17.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.18.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.19.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.20.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.21.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.22.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.23.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.24.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.25.2014.pdf


26/14 10.12.2014r. w sprawie zatwierdzenia Programu działalności 

Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Modliszewicach na 2015 rok 

27/14 10.12.2014r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego 

Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Modliszewicach na 2015 rok 

28/14 10.12.2014r. w sprawie przyjęcia ostatecznych treści projektów Programów ochrony 

środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych 

w pobliżu dróg krajowych i wojewódzkich z terenu województwa 

świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne 

oddziaływanie akustyczne wraz ze strategicznymi ocenami 

oddziaływania na środowisko oraz przejęcia projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia „Programów 

ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, 

położonych w pobliżu dróg krajowych i wojewódzkich z terenu 

województwa świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała 

negatywne oddziaływanie akustyczne” 

29/14 10.12.2014r. w sprawie wniosku Gminy Nowa Słupia z siedzibą Rynek 15, 

26-006 Nowa Słupia, o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja 

Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wydał w 

dniu 17 września 2014 r. Decyzję nr 

PSW.IZ.UMWSW.04.02.00-26-231/08-2014/18 orzekającą o 

zwrocie części dofinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 na podstawie umowy nr UDA-RPSW.04.02.00-26-

231/08-00 o dofinansowanie Projektu nr WND-RPSW.04.02.00-

26-231/08 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych 

30/14 10.12.2014r. w sprawie: zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-

790/13-00 realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 956/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 7 marca 2012 r. w sprawie dofinansowania  projektu 

konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 "Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym" w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie jakości 

systemu komunikacyjnego regionu" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji  

31/14 10.12.2014r. w sprawie: zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-

758/10-00 realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 956/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 7 marca 2012 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego 

projektu kluczowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 "Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym" w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie jakości 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.26.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.27.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.28.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.29.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.30.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.31.2014.pdf


systemu komunikacyjnego regionu" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji  

32/14 10.12.2014r. w sprawie: zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-

795/14-00 realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 956/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 7 marca 2012 r. w sprawie dofinansowania  projektu 

konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 "Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym" w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie jakości 

systemu komunikacyjnego regionu" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji  

33/14 10.12.2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr 433/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie powołania 

Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na Przewodników 

Turystycznych oraz uchwały nr 493/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie 

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na pilotów 

wycieczek 

34/14 10.12.2014r. w sprawie dokonania korekty w Programie rozwoju bazy 

sportowej na 2014 r. i lata następne w województwie 

świętokrzyskim, przyjętym uchwałą Nr XLII/741/14 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. w 

sprawie uchwalenia „Programu rozwoju bazy sportowej na 2014 

r. i lata następne w województwie świętokrzyskim” 

35/14 10.12.2014r. w sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu 

Bilardowemu w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 

Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Bilard – Kielce 2014, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert 

36/14 10.12.2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Zespole Szkół 

Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji 

w Czarnieckiej Górze 

37/14 10.12.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa odcinków 

dróg gminnych w miejscowości Wysoki Średnie" na terenie 

Gminy Bogoria 

38/14 10.12.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi w 

miejscowości Chmielów - ul. Zacisze" na terenie Gminy 

Bodzechów 

39/14 10.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

40/14 10.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

41/14 10.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

42/14 10.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

43/14 10.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

44/14 10.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

45/14 10.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.32.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.33.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.34.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.35.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.36.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.37.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.38.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.39.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.40.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.41.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.42.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.43.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.44.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.45.2014.pdf


46/14 10.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

47/14 10.12.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z 

tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 38 

jako działka nr 1/40 o pow. 0,0844 ha, wydzielonej pod drogę 

wojewódzką Nr 755 

48/14 10.12.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z 

tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Końskich, 

oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 03 jako działka nr 

1291/126 o pow. 0,0790 ha, wydzielonej pod drogę wojewódzką  

Nr 749 

49/14 10.12.2014r. w sprawie odwołania Pana Jana Gierady z funkcji Dyrektora 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 

50/14 17.12.2014r. przyjęcia nowych członków do Sieci Dziedzictwo Kulinarne 

Świętokrzyskie w Województwie Świętokrzyskim, działającej w 

ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa 

Kulinarnego, ponownego przyznania członkostwa oraz 

wygaszenia członkostwa w Sieci, 

 

51/14 17.12.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

węzła dystrybucyjnego regionalnej sieci szerokopasmowej, dla 

części inwestycji pod nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski 

Wschodniej- województwo świętokrzyskie" zlokalizowanej na 

terenie Miasta i Gminy Skarżysko- Kamienna 

52/14 17.12.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa ulicy 

łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską w Busku-Zdroju" w ramach 

zadania budżetowego pn.: Budowa łącznika ul. Młyńska, ul. 

Siesławska w Busku-Zdroju, 

53/14 17.12.2014r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-762/11-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 540/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 7 września 2011 r. w sprawie dofinansowania 

indywidualnego projektu kluczowego jednostki organizacyjnej 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej 

osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój 

nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu 

regionalnym i ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. 

„Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia 

szczegółowych zasad i trybu jego realizacji, 

54/14 17.12.2014r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury 

fizycznej w 2015r. 

55/14 17.12.2014r. w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania 

sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii w Morawicy za 2014 rok. 

56/14 17.12.2014r. w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania 

sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum 

Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach               

za 2014 rok. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.46.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.47.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.48.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.49.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.50.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.51.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.52.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.53.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.54.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.55.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.56.2014.pdf


57/14 17.12.2014r. w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania 

sprawozdania finansowego               Świętokrzyskiego Centrum 

Onkologii w Kielcach.za 2014 rok. 

58/14 17.12.2014r. w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania 

sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze za 2014 rok. 

59/14 17.12.2014r. w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania 

sprawozdania finansowego               Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze za 2014 

rok. 

60/14 17.12.2014r. w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania 

sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Specjalistycznego 

Szpitala Dziecięcego w Kielcach za 2014 rok. 

61/14 17.12.2014r. w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania 

sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach za 2014 rok. 

62/14 17.12.2014r. przyjęcia dokumentu „Ocena stanu zdrowia mieszkańców 

Województwa Świętokrzyskiego”, 

63/14 17.12.2014r. wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

64/14 17.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

65/14 17.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

66/14 17.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

67/14 17.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

68/14 17.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

69/14 17.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

70/14 17.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

71/14 17.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

72/14 17.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

73/14 17.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

74/14 17.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

75/14 17.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

76/14 17.12.2014r. w sprawie projektów planów finansowych na 2015 rok 

77/14 22.12.2014r. w sprawie korekty projektu planu finansowego Świętokrzyskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na 2015 rok 

78/14 22.12.2014r. w sprawie upoważnienia dla Pana Piotra Żołądka Członka 

Zarządu do podejmowania w imieniu Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego decyzji związanych z realizacją projektu 

systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pn: 

„Edukacja receptą na lepsze jutro” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w latach 2007-

2014. 

79/14 22.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

80/14 22.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

81/14 22.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

82/14 22.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

83/14 22.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

84/14 22.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

85/14 22.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

86/14 22.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

87/14 22.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.57.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.58.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.59.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.60.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.61.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.62.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.63.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.64.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.65.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.66.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.67.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.68.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.69.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.70.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.71.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.72.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.73.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.74.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.75.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.76.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.77.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.78.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.79.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.80.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.81.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.82.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.83.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.84.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.85.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.86.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.87.2014.pdf


88/14 29.12.2014r. w sprawie: udzielenia pożyczki długoterminowej dla 

Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w 

Kielcach 

89/14 29.12.2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 2380/13 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie 

udzielenia pożyczki długoterminowej dla Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze 

90/14 29.12.2014r. w sprawie: udzielenia pożyczki długoterminowej dla Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała W Czerwonej Górze 

91/14 29.12.2014r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2028 

92/14 29.12.2014r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach do podpisania z 

Instytucją Zarządzającą Porozumień o powierzenie realizacji w 

województwie Osi Priorytetowej VI „Pomoc Techniczna” i 

Działań ujętych w Priorytecie Inwestycyjnym 8II Osi 

Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz realizacji 

wynikających z nich zadań, jak również możliwości udzielania 

przez Dyrektora WUP dalszych upoważnień Wicedyrektorom 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach 

93/14 29.12.2014r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-387/08-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 1124/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 30 maja 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu 

konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 "Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym" w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie jakości 

systemu komunikacyjnego regionu" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji  

94/14 29.12.2014r. zmiany  uchwały Nr 2495/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia  

z Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” w  ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/09 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 

95/14 29.12.2014r. warunkowego wyboru projektu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 

nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ćmielów - Ożarów: 

etap III B" zakwalifikowanego do wsparcia  

z Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury 

komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013 oraz zmiany uchwały Nr 

2604/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 

marca 2014 roku oraz zmiany uchwały Nr 1663/09 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2009 roku w 

sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.88.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.89.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.90.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.91.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.92.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.93.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.94.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.95.2014.pdf


komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” 

w ramach dwuetapowych konkursów zamkniętych nr 6/08 i 2/13 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

96/14 29.12.2014r. zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 05.12.2014 r. przez 

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich  ul. Suchedniowska 3, 26-

010 Bodzentyn wpłaty w łącznej wysokości: 10 000,00 zł na 

poczet zobowiązań z tytułu zwrotu części dofinansowania, 

począwszy od zobowiązań o najwcześniejszych terminach 

płatności i odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-269/08-

2012/15 z dnia 12.07.2012 r. 

97/14 29.12.2014r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia 

badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach za 2014 r. 

98/14 29.12.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod 

nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - 

województwo świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie Miasta i 

Gminy Skarżysko- Kamienna 

99/14 29.12.2014r. wyrażenia zgody na wspólne wraz z województwem lubelskim 

przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia, którego 

przedmiotem jest wykonanie połączenia regionalnych sieci 

szerokopasmowych województw lubelskiego i świętokrzyskiego 

realizowanych w ramach Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski 

Wschodniej", w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa II Infrastruktura 

społeczeństwa informacyjnego, Działanie II.1. Sieć 

szerokopasmowa Polski Wschodniej 

100/14 29.12.2014r. powołania Zespołu Opiniującego, którego zadaniem będzie 

opracowanie projektów opinii do                złożonych wniosków 

o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się 

turnusy  rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych 

korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu          

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

101/14 29.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

102/14 29.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

103/14 29.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

104/14 29.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

105/14 29.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

106/14 29.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

107/14 29.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

108/14 29.12.2014r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej 

jednostek budżetowych realizujących budżet Województwa 

109/14 31.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

110/14 31.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

111/14 31.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

112/14 31.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

113/14 31.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

114/14 31.12.2014r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2028 

115/14 31.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.96.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.97.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.98.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.99.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.100.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.101.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.102.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.103.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.104.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.105.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.106.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.107.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.108.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.109.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.110.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.111.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.112.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.113.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.114.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.115.2014.pdf


116/14 31.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

117/15 8.01.2015r. zwrotu przez Gminę  Nowa Słupia  

z siedzibą Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, części 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego udzielonego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy  

o dofinansowanie nr UDA-RPSW.05.02.00-26-167/08-00 z późn. 

zm. wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych 

118/15 8.01.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej pn.: "Opracowanie 

kompleksowego projektu budowlanego budowy drogi gminnej 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie inwestycyjnym 

Gminy Połaniec - obszar C" 

119/15 8.01.2015r. powierzenia obowiązków Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach Panu Andrzejowi Domańskiemu 

120/15 8.01.2015r. określenia składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. 

121/15 8.01.2015r. określenia składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach 

122/15 8.01.2015r. określenia  składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum 

Onkologii  w Kielcach 

123/15 8.01.2015r. określenia składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum 

Ratownictwa Medycznego                     i Transportu Sanitarnego  

w Kielcach 

124/15 8.01.2015r. określenia składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii w Morawicy 

125/15 8.01.2015r. określenia składu Rady Społecznej Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego                 w Kielcach 

126/15 8.01.2015r. określenia składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. św. Rafała              w Czerwonej Górze. 

127/15 8.01.2015r. określenia składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka 

Medycyny Pracy w Kielcach 

128/15 8.01.2015r. przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek 

budżetowych 

129/15 8.01.2015r. oferty dotyczącej warunków korzystania  przez Aeroklub 

Kielecki z siedzibą  

w Masłowie Pierwszym z nieruchomości lotniskowej położonej 

w Masłowie Pierwszym gmina Masłów, stanowiącej własność 

Województwa Świętokrzyskiego 

130/15 8.01.2015r. budżet 

131/15 14.01.2015r. wycofania oświadczenia woli z dnia 26 sierpień 2014 roku 

dotyczącego rozwiązania umowy numer UDA-RPSW.01.01.00-

26-430/10-00 z dnia 14 grudnia 2010 roku o dofinansowanie 

projektu nr WND-RPSW.01.01.00-26-430/10 pod nazwą 

„Budowa obiektu pod potrzeby okręgowej stacji 

przeprowadzającej badania techniczne pojazdów 

mechanicznych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I 

Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

realizowanego przez Panią Dorotę Wojciechowską, prowadzącą 

działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe „Andora” Wojciechowska Dorota w miejscowości 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4133/uchwala.nr.116.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0117.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0118.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0119.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0120.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0121.2015.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0126.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0127.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0128.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0129.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0130.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0131.2015.pdf


Pasturka 25, 28-400 Pińczów, NIP: 662-148-63-15, REGON: 

292655602; reprezentowaną przez: Pana Andrzeja 

Wojciechowskiego 

132/15 14.01.2015r. zmiana Uchwały Nr 2597/10  z dnia 27 października  2010 roku 

w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych 

do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

2.2.1. dla Działania 2.2 "Budowa infrastruktury społeczeństwa 

informacyjnego" Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  

133/15 14.01.2015r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń 

woli oraz powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki 

finansowej 

134/15 14.01.2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, 

edukacji, oświaty i wychowania w 2015 r. 

135/15 14.01.2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury 

w 2015 r. 

136/15 14.01.2015r. w sprawie: zatwierdzenia alokacji na poszczególne jednostki 

samorządu terytorialnego woj. świętokrzyskiego na 2015 r. w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał      Ludzki 2007-2013, 

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1  

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 

7.1.1 Rozwój  

 i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 

społecznej oraz   

 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie 

137/15 14.01.2015r. wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzieleniu 

zamówienia publicznego dotyczącego oceny działań 

informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 

138/15 14.01.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

139/15 14.01.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

140/15 14.01.2015r. w sprawie: planu finansowego zadań  

z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 

141/15 21.01.2015r. podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla 

samorządów powiatowych na finansowanie w 2015 roku działań 

na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników  

i pracodawców w wieku 45 lat i więcej 

142/15 21.01.2015r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego  

z zakresu turystyki i krajoznawstwa  

w 2015 r. 

143/15 21.01.2015r. zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Kielcach na 2015 rok 

144/15 21.01.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej inwestycji  

pn.: "Rozbudowa ul. Sandomierskiej  

w Kielcach" 

145/15 21.01.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa trasy 

rowerowej  

w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej Nr 77 i 79 będących 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0132.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0133.2015.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0141.2015.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0143.2015.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0145.2015.pdf


częścią projektu  

pn. Trasy rowerowe - województwo świętokrzyskie 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej 2007 - 2013: Odcinek III - Al. Jana Pawła II, ul. 

Krakowska" 

146/15 21.01.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej inwestycji  

pn.: "Rozbudowa ul. Szkolnej  

w Kielcach", 

147/15 21.01.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej inwestycji  

pn.: "Budowa ulicy 4 KDL" w Kielcach 

148/15 21.01.2015r. zmiany uchwały Nr 1601/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia  

z Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/08  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

149/15 21.01.2015r. wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzieleniu 

zamówienia publicznego dotyczącego wykonania  

i wdrożenia aplikacji - Generatora wniosków o dofinansowanie 

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z utrzymaniem 

150/15 21.01.2015r. przyjęcia Okresowego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013, na 2015 rok 

151/15 21.01.2015r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla  podmiotów określonych 

w  art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 

2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) na wspieranie realizacji zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2015 roku z 

zakresu: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy 

152/15 21.01.2015r. ustalenia wynagrodzenia Pana Czesława Dawida  Dyrektora 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach 

153/15 21.01.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

154/15 21.01.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

155/15 21.01.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

156/15 21.01.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

157/15 21.01.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

158/14 21.01.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

159/15 21.01.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

160/15 28.01.2015r. dot. informacji o wykonaniu budżetu województwa za IV  

kwartał 2014 roku 

161/15 28.01.2015r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015 – 2028 

162/15 28.01.2015r. zatwierdzenia "Planu rzeczowo - finansowego dla 

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 

2015 rok"     

163/15 28.01.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa ulic 

Pietraszki i Młyńskiej w Kielcach, polegająca na budowie ścieżki 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0146.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0147.2015.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0156.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0157.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0158.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0159.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0160.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0161.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0162.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0163.2015.pdf


rowerowej od pętli autobusowej przy ul. Pietraszki do granicy 

Miasta Kielce, w ramach realizacji projektu „Trasy rowerowe w 

Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie”. 

164/15 28.01.2015r. wyrażenia zgody, bez odbycia Zgromadzenia Wspólników spółki 

„Przewozy Regionalne” sp. z o.o., w głosowaniu pisemnym, na 

zawarcie przez "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.: - umowy 

podwykonawstwa o świadczeniu kolejowych usług 

przewozowych przez "PKP Intercity" S.A. na rzecz "Przewozy 

Regionalne" sp. z o.o. w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2016r. 

o wartości przedmiotu umowy przewyższającej 20.000.000,00 zł. 

, - umowy podwykonawstwa o świadczeniu kolejowych usług 

przewozowych przez "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. na rzecz 

"PKP Intercity" S.A., w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2016r. 

o wartości przedmiotu umowy przewyższającej 20.000.000,00 zł.  

165/15 28.01.2015r. zmiany  uchwały Nr 2495/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia  

z Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” w  ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/09 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 

166/15 28.01.2015r. dofinansowania  projektu konkursowego jednostki 

organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 

„Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej  o 

znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w Osi 

Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego 

regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia 

szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

167/15 28.01.2015r. dofinansowania  projektu konkursowego jednostki 

organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 

„Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej  o 

znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w Osi 

Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego 

regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia 

szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

168/15 28.01.2015r. w sprawie wstrzymania z urzędu wykonalności decyzji Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.05.03.00-26-627/09-2014/23 z dnia 

26.11.2014 r. w przedmiocie uchylenia decyzji Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.05.03.00-26-627/09-2014/16 z dnia 

30.07.2014 r. w części dotyczącej terminu dokonania wpłaty 

należności oraz utrzymania w mocy w pozostałej jej części do 

czasu orzeczenia sądu administracyjnego kończącego 

postępowanie w pierwszej instancji w sprawie Skargi złożonej 

przez Gminę Mniów z siedzibą ul. Centralna 9, 26-080 Mniów 

169/15 28.01.2015r. w sprawie wstrzymania z urzędu wykonalności Decyzji Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.04.02.00-26-231/08-2014/24 z dnia 

10.12.2014 r. w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0164.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0165.2015.pdf
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RPSW.IZ.UMWSW.04.02.00-26-231/08-2014/18 z dnia 

17.09.2014 r. do czasu orzeczenia sądu administracyjnego 

kończącego postępowanie w pierwszej instancji w sprawie 

Skargi złożonej przez Gminę Nowa Słupia z siedzibą Rynek 15, 

26-006 Nowa Słupia 

170/15 28.01.2015r. w sprawie wyboru ofert oraz podziału środków na realizację 

zadań z zakresu kultury fizycznej w 2015 r. 

171/15 28.01.2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty 

złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z 

zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2015 r. 

172/15 28.01.2015r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do sprzedaży 

nieruchomości stanowiącej własność Województwa 

Świętokrzyskiego (KW Nr KI1L/00090700/1), położonej w 

Kielcach przy ulicy Podklasztornej, oznaczonej w ewidencji 

gruntów, obręb 0015, jako działka nr 410 o pow. 0,0308 ha. 

173/15 28.01.2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla  podmiotów 

określonych w  art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) na wspieranie 

realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 

2015 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia – programy 

zdrowotne i z zakresu zwalczania narkomanii oraz powołania 

Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert 

174/15 28.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie Herbu 

Województwa Świętokrzyskiego na stronie internetowej 

www.zetokielce.pl firmy Centrum Systemów Komputerowych 

ZETO S. A. w Kielcach 

175/15 28.01.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

176/15 28.01.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

177/15 28.01.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

178/15 28.01.2015r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015 – 2028 

179/15 4.02.2015r. sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego nr 1661/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w 

sprawie zatwierdzenia składu Komitetu Sterującego Projektu „e-

świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”,  

180/15 4.02.2015r. zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

181/15 4.02.2015r. przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego, w sprawie   przystąpienia do sporządzenia 

zmiany  Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego  dotyczącej opracowania „Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego  Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego 

182/15 4.02.2015r. wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie 

bezprzetargowym, na okres 3 miesięcy, czterech hangarów 

lotniczych znajdujących się na nieruchomości lotniskowej 

położonej w Masłowie Pierwszym, gmina Masłów, stanowiącej 

własność Województwa Świętokrzyskiego oraz oddanie w 

użyczenie części tej nieruchomości o łącznej powierzchni ca 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0170.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0171.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0172.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0173.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0174.2015.pdf
http://www.zetokielce.pl/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0175.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0176.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0177.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0178.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0179.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0180.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0181.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0182.2015.pdf


3,7000 ha, zabudowanej budynkiem administracyjnym i 

budynkami gospodarczymi, na okres 3 lat 

 

183/15 4.02.2015r. przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie określenia dnia zakończenia okresu 

zbioru wybranych gatunków roślin uprawnych na terenie 

województwa świętokrzyskiego i skierowanie jej, po 

konsultacjach ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku 

Publicznego, Świętokrzyską Izbą Rolniczą oraz Polskim 

Związkiem Łowieckim, na posiedzenie Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego oraz posiedzenie Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego 

184/15 4.02.2015r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2015 roku 

185/15 4.02.2015r. przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni 

przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz 

rejonizacji tych upraw w 2015 roku w województwie 

świętokrzyskim 

186/15 4.02.2015r. zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

187/15 4.02.2015r. przyjęcia Rocznego Planu Działań Informacyjnych i 

Promocyjnych na 2015 rok dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata         2007 

-2013 

188/15 11.02.2015r. zmiany uchwały nr 2891/14 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego  z dnia  

23 lipca 2014 r. 

189/15 11.02.2015r. zmiana uchwały nr 893/12 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie 

wyboru projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w 

ramach konkursu zamkniętego nr 2.4.5 w ramach Działania 2.4 

Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

190/15 11.02.2015r. zmian w Regulaminie Świętokrzyskiej Rady Innowacji 

191/15 11.02.2015r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Plebiscytu „Moje 

Innowacyjne Otoczenie–Moja Innowacyjna Gmina”, 

organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej,  w ramach 

realizacji projektu  "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap", 

Poddziałanie 8.2.2 PO KL Regionalne Strategie Innowacji 

192/15 11.02.2015r. w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego 

Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach Pana Jarosława 

Machnickiego 

193/15 11.02.2015r. w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Kowalczyka do 

składania oświadczeń woli, reprezentowania i podpisywania 

dokumentów dotyczących projektu "Sieć Szerokopasmowa 

Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie" 

194/15 11.02.2015r. w sprawie zawarcia przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego aneksu nr 3 do porozumienia zawartego w 

dniu 31.10.2013r. w sprawie powierzenia Województwu 

Świętokrzyskiemu zadania własnego Województwa 

Małopolskiego w zakresie przygotowania zadania 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0183.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0180.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0185.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0186.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0187.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0188.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0189.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0190.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0191.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0192.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0193.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0194.2015.pdf


inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na 

odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową 

przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" w części 

zlokalizowanej na obszarze Województwa Małopolskiego 

195/15 11.02.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Świętokrzyskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego 

196/15 11.02.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

197/15 11.02.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

198/15 11.02.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

199/15 11.02.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

200/15 11.02.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

201/15 11.02.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

202/15 18.02.2015r. Projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji 

Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” 

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2009-

2013, Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa 

informacyjnego: zmiana uchwały Nr 2188/13 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2013r. w 

sprawie zmiany uchwały Nr 1363/12 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr 305/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1364/08 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 

2008r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu „e-

świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej 

Województwa Świętokrzyskiego” w zakresie zmiany składu 

osobowego Zespołu Stałego Komitetu Sterującego 

203/15 18.02.2015r. powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w 

ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury 

w 2015 roku 

204/15 18.02.2015r. zatwierdzenia zmian  w Regulaminie Rady Społecznej  

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach 

205/15 18.02.2015r. powołującej Komisje Konkursową, w celu opiniowania ofert 

złożonych w trybie ogłaszanych przez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej konkursów ofert, w ramach zadań zlecanych 

organizacjom pozarządowym i podmiotom określonym w art.3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, 

206/15 18.02.2015r. powołania Zespołu Opiniującego wnioski w sprawach:    

dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo 

Budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w 

związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem 

rozbiórki tych obiektów; dofinansowania ze środków PFRON 

kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności  zawodowej, 

207/15 18.02.2015r. utworzenia Regionalnej Platformy Współpracy, której celem jest 

zapewnienie skutecznej współpracy międzyinstytucjonalnej w 

zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 

województwie świętokrzyskim, 

208/15 18.02.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

209/15 18.02.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

210/15 18.02.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0195.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0196.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0197.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0198.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0199.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0200.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0201.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0202.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0203.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0204.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0205.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0206.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0207.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0208.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0209.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0210.2015.pdf


211/15 18.02.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

212/15 25.02.2015r. W sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania czynności 

związanych z podpisanym Porozumieniem w sprawie 

restrukturyzacji spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. i 

wnoszenia wszelkich zmian, co do jego treści 

213/15 25.02.2015r. zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy                 w Kielcach 

214/15 25.02.2015r. przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu 

finansowego  Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 

Kielcach za 2014 rok 

215/15 25.02.2015r. przyjęcia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Kielcach za 2014 rok oraz podziału zysku 

za 2014 r. 

216/15 25.02.2015r. przyjęcia procedury powołania Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

217/15 25.02.2015r. aktualizacji składu osobowego Świętokrzyskiej Rady Innowacji 

218/15 25.02.2015r. zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 06.02.2015 r. przez 

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich  ul. Suchedniowska 3, 26-

010 Bodzentyn wpłaty w łącznej wysokości: 20 000,00 zł na 

poczet zobowiązań z tytułu zwrotu części dofinansowania, 

począwszy od zobowiązań o najwcześniejszych terminach 

płatności i odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-269/08-

2012/15 z dnia 12.07.2012 r. 

219/15 25.02.2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty 

złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z 

zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2015 r. 

220/15 25.02.2015r. w sprawie zlecenia Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi 

Sportowemu „Włoszczowice” we Włoszczowicach realizacji 

zadania publicznego pn. V Mistrzostwa Polski Młodzików w 

Łucznictwie, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

221/15 25.02.2015r. wyznaczenia stałego przedstawiciela do reprezentowania 

Województwa Świętokrzyskiego na Zgromadzeniach 

Wspólników Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i 

Transferu Technologii Sp. z o.o. 

222/15 25.02.2015r. wyznaczenia przedstawicieli Województwa Świętokrzyskiego do 

pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z 

o.o. 

223/15 25.02.2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z 

tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w obrębie Ćmińsk 

Kościelny, gmina Miedziana Góra, oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka nr 755/1 o pow. 0,0047 ha,  

wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 750 

224/15 25.02.2015r. w sprawie projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia projektu Uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

225/15 25.02.2015r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki 

finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0211.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0212.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0213.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0214.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0215.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0216.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0217.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0218.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0219.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0220.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0221.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0222.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0223.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0224.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0225.2015.pdf


226/15 25.02.2015r. udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Biura 

Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie związanym z 

realizacją projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - 

województwo świętokrzyskie" 

227/15 25.02.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

228/15 25.02.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

229/15 25.02.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

230/15 25.02.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

231/15 04.03.2015 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zaliczenia do 

kategorii dróg powiatowych ulicy Konstantego Miodowicza oraz 

pozbawienia placu Marszałka Józefa Piłsudskiego kategorii drogi 

powiatowej, znajdujących się na terenie Miasta Kielce 

232/15 04.03.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd 

Województwa Świętokrzyskiego – Centrum Kształcenia 

Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej 

projektu „Uczę się – pracuję – poznaję” do Konkursu 2015, 

organizowanego przez Narodową Agencję - Fundację Rozwoju 

Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 

Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego 

oraz udzielenie pełnomocnictwa pani Danucie Latos, dyrektorowi 

Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych 

w Skarżysku-Kamiennej, do zawarcia, zmiany i wykonania 

umowy z Narodową Agencją Fundacją Rozwoju Systemu 

Edukacji na realizację projektu 

233/15 04.03.2015 r. w sprawie wyboru ofert oraz podziału środków na realizację 

zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2015 r. 

234/15 04.03.2015 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na 

realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2015 r. 

235/15 04.03.2015 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na 

realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 

w 2015 r. 

236/15 04.03.2015 r. w sprawie: w sprawie podjęcia decyzji o udzieleniu 

dofinansowania na realizację projektu Województwa 

Świętokrzyskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 

Kielcach pn: „Współpraca 

i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy” 

237/15 04.03.2015 r. w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 

11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań 

publicznych  w 2015 r. z zakresu  ochrony i promocji zdrowia – 

programy zdrowotne oraz z zakresu zwalczania narkomanii 

238/15 04.03.2015 r. w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych  w art. 

11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. 

zm.) na wsparcie realizacji zadań w 2015 r.  z zakresu:  

1. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  

2. pomocy społecznej, 

3. przeciwdziałania przemocy 

 

239/15 04.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

240/15 04.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

241/15 04.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 
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242/15 04.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

243/15 04.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

244/15 04.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

245/15 04.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

246/15 04.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

247/15 04.03.2015 r. w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego regulaminu konkursu pn.: "Szybuj bezpiecznie 

w internetowej chmurze", wyrażenia zgody na zakupu nagród dla 

uczestników w/w konkursu oraz wprowadzenie zakupu nagród do 

planu zamówień publicznych 

248/15 11.03.2015r. w sprawie:  przyjęcia: - Sprawozdania z realizacji 

Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia  

za rok 2014, -   Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz 

Zatrudnienia na rok 2015 

249/15 11.03.2015r. w sprawie: określenia „Wykazu zawodów, w których może być 

dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę 

na wynagrodzenia i składki   na ubezpieczenia społeczne 

młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie 

świętokrzyskim” 

250/15 11.03.2015r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu 

działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Modliszewicach za 2014 rok 

251/15 11.03.2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty 

złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań z 

zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego 

252/15 11.03.2015r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-758/10-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 956/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 7 marca 2012 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego 

projektu kluczowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej  

w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury 

komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w 

Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości systemu 

komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

253/15 11.03.2015r. w sprawie:  wyrażenia opinii na temat włączenia do Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej „Starachowice” nieruchomości: 1. Do 

podstrefy Kielce - nieruchomości zabudowanej, położonej w 

Kielcach przy  

ul. Zagnańskiej 27, składającej się z działek o łącznej powierzchni 

10,5787 ha będącej własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu 

wieczystym Zakładów Metalowych SHL S.A., stanowiącej 

przedmiot bezterminowej umowy dzierżawy z Delfo Polska S.A.; 

2. Do podstrefy Sędziszów - nieruchomości niezabudowanej, 
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położonej w miejscowości Sosnowiec Gmina Sędziszów, 

składającej się z działek o łącznej powierzchni 5,2500 ha będącej 

własnością Gminy Sędziszów 

254/15 11.03.2015r. zmiany uchwały nr 732/08 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie powołania 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

255/15 11.03.2015r. w sprawie przyjęcia „Planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli  

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Województwo Świętokrzyskie na rok 2015” oraz maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez 

szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2015 r. 

256/15 11.03.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa ulic i 

infrastruktury osiedla Jasna I i Jasna II w Suchedniowie – etap II 

(budowa ul. Jałowcowej) ”. 

257/15 11.03.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa ulicy 

Sukowskiej w Kielcach, polegająca na budowie ciągu pieszo - 

rowerowego od pętli autobusowej w ciągu ulicy Sukowskiej do 

ul. Do Modrzewia, wraz z budową kanalizacji deszczowej w 

ramach realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej 

– województwo świętokrzyskie”. 

258/15 11.03.2015r. w sprawie:  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

Aeroklubowi Kieleckiemu w dzierżawę,  

w trybie bezprzetargowym, na okres 3 miesięcy, stacji paliw 

znajdującej się na nieruchomości lotniskowej położonej w 

Masłowie Pierwszym, gmina Masłów, stanowiącej własność 

Województwa Świętokrzyskiego. 

259/15 11.03.2015r. w sprawie:  wyrażenia zgody na oddanie Aeroklubowi 

Kieleckiemu, w trybie bezprzetargowym, na okres 33 miesięcy, w 

najem czterech hangarów lotniczych i w dzierżawę stacji paliw, 

znajdujących się na nieruchomości lotniskowej położonej w 

Masłowie Pierwszym, gmina Masłów, stanowiącej własność 

Województwa Świętokrzyskiego 

260/15 11.03.2015r. w sprawie: informacji o stanic mienia samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego 

261/15 11.03.2015r. wyznaczenia przedstawiciela do reprezentacji Spółki Lotnisko 

Kielce Sp. z o.o. w likwidacji  

w upadłości likwidacyjnej w postępowaniu upadłościowym 

262/15 11.03.2015r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

kierownika Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 

oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na ww. stanowisko 

263/15 11.03.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

264/15 11.03.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

265/15 11.03.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

266/15 18.03.2015r. wyrażenia opinii na temat włączenia do Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „Starachowice” – podstrefa Skarżysko-Kamienna 

nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Kamiennej w 

miejscowości Wojtyniów gmina Bliżyn, składającej się z działki 

nr 269/1 o powierzchni 6,9000 ha będącej własnością Skarbu 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0254.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0255.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0256.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0257.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0258.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0259.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0260.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0261.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0262.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0263.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0264.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0265.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0266.2015.pdf


Państwa, w użytkowaniu wieczystym Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „Starachowice” S.A. 

267/15 18.03.2015r. zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Muzeum 

Narodowego w Kielcach 

268/15 18.03.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa ul. Św. 

St. Kostki w Kielcach" 

269/15 18.03.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa Al. 

Górników Staszicowskich w Kielcach", 

270/15 18.03.2015r. zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

271/15 25.03.2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów 

finansowych, sporządzonych przez samodzielne publiczne 

zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym  

jest Województwo Świętokrzyskie za rok 2014 

272/15 25.03.2015r. przyjęcia Harmonogramu konkursów na 2015 rok w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

273/15 25.03.2015r. zmiana Uchwały nr 2171/13 z dnia 11 września 2013 roku w 

sprawie dofinansowania projektu konkursowego jednostki 

organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

działającej w formie jednostki budżetowej nieposiadającej 

osobowości prawnej pod nazwą „Tworzenie kompleksowych 

terenów inwestycyjnych w Podzamczu k. Chęcin” w ramach 

Działania 2.4 „Tworzenie kompleksowych terenów 

inwestycyjnych”  Osi Priorytetowej 2. „Wsparcie 

innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz 

wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego na 

lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego 

realizacji 

274/15 25.03.2015r. wniosku Gminy Nowa Słupia z siedzibą Rynek 15, 26-006 Nowa 

Słupia, o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wydał w dniu 08 stycznia 

2015r. Decyzję nr RPSW.IZ.UMWSW.05.02.00-26-167/08-

2015/01 orzekającą o zwrocie części dofinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr 

UDA-RPSW.05.02.00-26-167/08-00 o dofinansowanie Projektu 

nr WND-RPSW.05.02.00-26-167/08 wraz z odsetkami w 

wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych 

275/15 25.03.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa ulicy 

Piekoszowskiej w Kielcach, polegająca na budowie ciągu pieszo 

- rowerowego od skrzyżowania z ul. Opielińskiej do 

skrzyżowania  

z ul. Mielczarskiego, w ramach realizacji projektu „Trasy 

rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie” 
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276/15 25.03.2015r. 
w sprawie dokonania wyboru ofert i podziału środków 

finansowych dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, na wsparcie zadań z zakresu działań na rzecz 

ekologii  

i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 

2015 roku 

277/15 25.03.2015r. przyjęcie warunków realizacji Priorytetów inwestycyjnych 8i, 

8iii oraz 8v,Oś priorytetowa 10, Otwarty rynek pracy, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przez Wojewódzki Urząd 

Pracy w Kielcach 

278/15 25.03.2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planu 

finansowego za 2014 rok, przedłożonych przez wojewódzkie 

samorządowe instytucje kultury 

279/15 25.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Centrum 

Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-

Kamiennej, jako partnera WBS Training AG – lidera projektu, do 

projektu „Promowanie efektywności mobilności zawodowej osób 

uczących w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez 

wdrożenie systemu ECVET", w ramach programu Erasmus+ 

Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 2, do Konkursu 2015 

oraz udzielenie pełnomocnictwa pani Danucie Latos, 

dyrektorowi Centrum Kształcenia Pracowników Służb 

Społecznych w Skarżysku-Kamiennej, do zawarcia, zmiany oraz 

innych czynności zmierzających do realizacji umowy 

partnerskiej 

280/15 25.03.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

281/15 25.03.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

282/15 25.03.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

283/15 25.03.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

284/15 25.03.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

285/15 25.03.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

286/15 25.03.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

287/15 25.03.2015r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015-2018 

288/15 31.03.2015r. sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2014 rok 

289/15 31.03.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

290/15 31.03.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

291/15 31.03.2015r. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej województwa 

świętokrzyskiego na lata 2015-2028 

292/15 1.04.2015r. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego 

Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Modliszewicach za 2014 rok 

293/15 1.04.2015r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Modliszewicach za 2014 rok, 

294/15 1.04.2015r. zatwierdzenia Cennika Usług Świętokrzyskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

295/15 1.04.2015r. dotyczącej oceny działalności Świętokrzyskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, pracy Dyrektora oraz 

Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0276.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0277.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0278.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0279.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0280.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0281.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0282.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0283.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0284.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0285.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0286.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0287.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0288.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0289.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0290.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0291.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0292.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0293.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0294.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0295.2015.pdf


296/15 1.04.2015r. rozpatrzenia uwag i wniosków do projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia dnia 

zakończenia okresu zbioru wybranych gatunków roślin 

uprawnych na terenie województwa świętokrzyskiego 

297/15 1.04.2015r. wyrażenia opinii na temat włączenia do Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „Starachowice” – podstrefa Ostrowiec 

Świętokrzyski nieruchomości niezabudowanej, położonej w 

Ostrowcu Świętokrzyskim, składającej się z działek nr 21/11 o 

powierzchni 2,1889 ha i nr 12/7 o powierzchni 0,0458 ha, 

będących własnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, 

298/15 1.04.2015r. przyjęcia proponowanego sposobu wdrożenia rekomendacji z 

raportu ewaluacyjnego „Ocena ex-ante instrumentów 

finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”, 

299/15 1.04.2015r. zmiany uchwały Nr 2337/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania 4.2 "Rozwój systemów lokalnej 

infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" w ramach 

dwuetapowych konkursów zamkniętych nr 3/08 i nr 3/09 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

300/15 1.04.2015r. ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2015 r. na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na 

obszarze województwa świętokrzyskiego 

301/15 1.04.2015r. wyrażenia zgody na uruchomienie nowych kierunków 

kształcenia w Policealnej Szkole Medycznej im. Hanny 

Chrzanowskiej w Morawicy, 

302/15 1.04.2015r. przyznania nagrody rocznej dla Pana Czesława Dawida dyrektora 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 

2014 w wysokości 12 000,00 zł 

303/15 1.04.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa dróg 

dojazdowych DD-N (droga dojazdowa północna) i DD-S (droga 

dojazdowa południowa) na węźle Kielce Południe (d. nazwa w. 

Chęciny) w ciągu obwodnicy Kielc (skrzyżowanie drogi 

ekspresowej S-7 z drogą wojewódzką DW 762), na odcinku od 

skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 762 z drogami 

powiatowymi Nr 0379T (str. prawa) i Nr 0381T (str. lewa) do 

węzła Kielce Południe - w systemie zaprojektuj i wybuduj” 

304/15 1.04.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa 

skrzyżowania ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską w Kielcach” 

305/15 1.04.2015r. ogłoszenia otwartego I konkursu ofert na wsparcie ze środków 

PFRON w 2015r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 

306/15 1.04.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

307/15 1.04.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

308/15 1.04.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

309/15 1.04.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

310/15 1.04.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

311/15 1.04.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0296.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0297.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0298.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0299.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0300.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0301.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0302.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0303.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0304.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0305.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0306.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0307.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0308.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0309.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0310.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0311.2015.pdf


312/15 10.04.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 728 na odcinku Sielpia Wielka - Radoszyce 

polegająca na budowie ścieżki rowerowej wraz z budową kładki 

pieszo - rowerowej nad rzeką Kozówka, w ramach realizacji 

projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo 

świętokrzyskie” 

313/15 10.04.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

314/15 10.04.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

315/15 10.04.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

316/15 10.04.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

317/15 10.04.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

318/15 10.04.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

319/15 10.04.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

320/15 10.04.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

321/15 10.04.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

322/15 10.04.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

323/15 15.04.2015r. zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadań rzeczowo – 

finansowych za 2014 rok Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach 

324/15 15.04.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ulic Akacjowej, 

Wiśniowej, Odcinka nr 4 w ramach zadania "Rozbudowa ulic na 

Osiedlu Staszówek w Staszowie" 

325/15 15.04.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ulicy Place w 

ramach zadania "Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w 

Staszowie" 

326/15 15.04.2015r. ustanowienie pełnomocnika na Walne Zgromadzenie 

Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

327/15 15.04.2015r. ustalenia kryterium regionalnego oceny wniosków o przyznanie 

pomocy na operacje dotyczące budowy mikroinstalacji 

prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w 

ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013 

328/15 15.04.2015r. ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie 

pomocy na operacje          dotyczące budowy mikroinstalacji 

prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w 

ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013 

329/15 15.04.2015r. zmiany Uchwały nr 3034/14 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2014 roku w/s zmiany 

Uchwały nr 2225/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 2 października 2013 roku w/s zmiany Uchwały numer 

1565/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 

marca 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów 

zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr 2.3.2 dla Działania 2.3 Promocja 

gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -

2013 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0312.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0313.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0314.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0315.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0316.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0317.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0318.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0319.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0320.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0321.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0322.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0323.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0324.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0325.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0326.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0327.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0328.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0329.2015.pdf


330/15 15.04.2015r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-791/13-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 3198/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dofinansowania projektu 

konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 "Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym" w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie jakości 

systemu komunikacyjnego regionu" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji  

331/15 15.04.2015r. wprowadzenie nowych zadań  

do „Zbiorczego rocznego planu zamówień publicznych na 2015 

rok” dla Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, 

wynikających z realizacji  

"Umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy 

Technicznej” nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dn. 19.05.2014 r.  

 

332/15 15.04.2015r. akceptacji projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Społecznego  

333/15 15.04.2015r. przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowych 8, 

9 oraz 10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z EFS  

334/15 15.04.2015r. w sprawie zlecenia Uczniowskiemu Międzyszkolnemu Klubowi 

Sportowemu „Żak” w Kielcach realizacji zadania publicznego 

pn. 59. Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i 

Seniorów w Judo, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

335/15 15.04.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 

Kielcach 

336/15 15.04.2015r. w sprawie udzielenia pożyczki pieniężnej krótkoterminowej 

Spółce Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu 

Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 

337/15 15.04.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

338/15 15.04.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

339/15 20.04.2015r. Powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

340/15 22.04.2015r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury konkursowej na 

wybór Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji 

województwa świętokrzyskiego 

341/15 22.04.2015r. zmiany uchwały Nr 1962/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania 5.1 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony 

zdrowia” w  ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0330.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0331.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0332.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0333.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0334.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0335.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0336.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0337.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0338.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0339.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0340.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0341.2015.pdf


2/09 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

342/15 22.04.2015r. zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 30.03.2015 r. przez 

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich  ul. Suchedniowska 3, 26-

010 Bodzentyn wpłaty w łącznej wysokości: 95 414,86 zł na 

poczet zobowiązań z tytułu zwrotu części dofinansowania, 

począwszy od zobowiązań o najwcześniejszych terminach 

płatności i odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-269/08-

2012/15 z dnia 12.07.2012 r., 

343/15 22.04.2015r. powołania komisji oceniającej wnioski o udzielenie dotacji w 

2015 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego 

344/15 22.04.2015r. wyrażenia zgody na uruchomienie nowych kierunków 

kształcenia w Policealnej Szkole Pracowników Służb 

Społecznych im. M. Michałowicza w Skarżysku-Kamiennej 

345/15 22.04.2015r. wystąpienia z wnioskiem do Gminy Wiślica  

o przekazanie Muzeum Regionalnego Województwu 

Świętokrzyskiemu 

346/15 22.04.2015r. podziału środków PFRON w 2015r. na realizację zadań 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wynikających z 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 

zakresie: dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 

2013. Nr 1409  

z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w 

związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem 

rozbiórki tych obiektów;  dofinansowania kosztów tworzenia i 

działania zakładów aktywności zawodowej, 

347/15 22.04.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

348/15 22.04.2015r. wyrażenia zgody Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach na ustalenie i wypłacenie byłym 

właścicielom odszkodowań za nieruchomości położone w 

Leszczynach, gmina Górno, wydzielone pod poszerzenie drogi 

wojewódzkiej Nr 745. 

349/15 22.04.2015r. zwiększenie dofinansowania dla projektu nr WND-

RPSW.02.03.00-26-022/10 w ramach Działania 2.3 Promocja 

gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013 oraz  

-zmiana uchwały nr 2655/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany 

Regulaminu konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 

2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 przyjętego uchwałą nr 2302/09 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku 

oraz wstępnego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach 

Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0342.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0343.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0344.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0345.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0346.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0347.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0348.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0349.2015.pdf


350/15 29.04.2015r. dot. informacji o wykonaniu budżetu województwa za I  kwartał 

2015 roku 

351/15 29.04.2015r. zmiana uchwały Nr 1601/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/08 z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 

352/15 29.04.2015r. w sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu 

Bilardowemu w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 

Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek w Bilard – Kielce 2015, 

z pominięciem otwartego konkursu ofert 

353/15 29.04.2015r. w sprawie powołania komisji ds. nagród w celu wyłonienia 

kandydatów do nagrody „Talenty Świętokrzyskie” 

354/15 29.04.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

355/15 29.04.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

356/15 29.04.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

357/15 29.04.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

358/15 29.04.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

359/15 29.04.2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015-2028 

360/15 7.05.2015r. zmiany uchwały nr 3002/14 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 10 września 2014 roku w sprawie 

dofinansowania konkursowego projektu Regionalnego Centrum 

Naukowo - Technologicznego - jednostki organizacyjnej 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego działającej  

w formie jednostki budżetowej nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 2.1 „Rozwój innowacji oraz 

wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół 

wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Osi 

Priorytetowej 2. „Wsparcie innowacyjności, budowa 

społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału 

inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz 

określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

361/15 7.05.2015r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu 

przejścia z mocy prawa na własność Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Busku-Zdroju, 

oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0012 jako działka nr 

306/1 o pow. 0,0198 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi 

wojewódzkiej Nr 973 

362/15 7.05.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

363/15 7.05.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

364/15 7.05.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

365/15 13.05.2015r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach za 2014 rok 

366/15 13.05.2015r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach za 

2014 rok 

367/15 13.05.2015r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach 

za 2014 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0350.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0351.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0352.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0353.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0354.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0355.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0356.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0357.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0358.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0359.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0360.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0361.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0362.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0363.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0364.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0365.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0366.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0367.2015.pdf


368/15 13.05.2015r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w 

Pacanowie za 2014 rok 

369/15 13.05.2015r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza 

w Kielcach za 2014 r. 

370/15 13.05.2015r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach za 2014 rok 

371/15 13.05.2015r. w sprawie zamiaru przedłużenia powierzenia pani Renacie Antos 

stanowiska dyrektora Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny 

Chrzanowskiej w Morawicy 

372/15 13.05.2015r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń 

woli oraz powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki 

finansowej 

373/15 13.05.2015r. zmiany warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 pod 

nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury 

Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w 

ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa 

informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przyjętych 

uchwałą nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 7 lipca 2010 roku 

374/15 13.05.2015r. przyjęcia dokumentu pn.: "Opis Funkcji i Procedur dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 1)". 

375/15 13.05.2015r. w sprawie ponownego ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla  

podmiotów określonych w  art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na wspieranie realizacji zadań publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego w 2015 roku z zakresu ochrony 

i promocji zdrowia – programy zdrowotne oraz powołania 

Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert 

376/15 13.05.2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z 

tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości  

położonej w obrębie Kostomłoty Drugie, gmina Miedziana Góra,  

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 541/14 o pow. 

0,0031ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 

748 

377/15 13.05.2015r. Wyznaczenia stałego przedstawiciela do reprezentowania 

Województwa Świętokrzyskiego na Zgromadzeniach 

Wspólników Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z 

o.o. 

378/15 13.05.2015r. Wyznaczenie stałego przedstawiciela do reprezentowania 

Województwa Świętokrzyskiego na Zgromadzeniach 

Wspólników Spółki Fundusz Pożyczkowy Województwa 

Świętokrzyskiego  

Sp. z o.o. 

379/15 13.05.2015r. Wyznaczenia stałego przedstawiciela do reprezentowania 

Województwa Świętokrzyskiego na Zgromadzeniach 

Akcjonariuszy Spółki Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu 

S.A. 

380/15 13.05.2015r. Wyznaczenia stałego przedstawiciela do reprezentowania 

Województwa Świętokrzyskiego na Zgromadzeniach 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0368.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0369.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0370.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0371.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0372.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0373.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0374.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0375.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0376.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0377.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0378.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0379.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0380.2015.pdf


Wspólników Spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa 

„Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o.o. 

381/15 13.05.2015r. Wyrażenia zgody na budowę przez Regionalne Centrum 

Naukowo-Technologiczne hali produkcyjno-laboratoryjnej wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na 

działkach o nr ewidencyjnych: 137/70, 137/64, 137/65 oraz 

137/69 w miejscowości Podzamcze, gmina Chęciny, 

realizowanej w ramach zadania „Budowa budynku  

z zespołami Pracowni do wykorzystania w medycynie o 

standardzie GMP oraz Pracowni do wspólnej realizacji projektów 

badawczo-wdrożeniowych w dziedzinie nauk medycznych i 

działalności leczniczej” 

382/15 13.05.2015r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Regionalnego Centrum 

Naukowo-Technologicznego  

383/15 13.05.2015r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony 

środowiska dla powiatu kazimierskiego na lata 2015-2018 z 

uwzględnieniem perspektyw na lata 2019-2022” 

384/15 13.05.2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 108/14 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych 

realizujących budżet województwa 

385/15 13.05.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

386/15 13.05.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

387/15 13.05.2015r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora 

Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego  

388/15 14.05.2015r. w sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu VIVE Kielce w 

Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Finał Mistrzostw 

Polski Juniorów Młodszych w piłce ręcznej chłopców, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert 

389/15 20.05.2015r. wyznaczenia kandydata do Rady Nadzorczej Spółki „Przewozy 

Regionalne” sp. z o.o 

390/15 20.05.2015r. zlecenia Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg 

Świętokrzyski w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 

Rainbow Art Event 2015 – Program artystyczny w stylu fluxus 

dla osób niewidomych i słabo widzących Polskiego Związku 

Niewidomych województwa świętokrzyskiego, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert 

391/15 20.05.2015r. zmiany uchwały Nr 95/14 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku projektu 

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: 

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - 

Ożarów na odcinku Ćmielów - Ożarów: etap III B" 

zakwalifikowanego do wsparcia z Działania 3.1 „Rozwój 

nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu 

regionalnym i ponadregionalnym” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007- 2013 oraz zmiany uchwały Nr 2604/14 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2014 roku oraz 

zmiany uchwały Nr 1663/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury 

komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym  

i ponadregionalnym” w ramach dwuetapowych konkursów 

zamkniętych nr 6/08 i 2/13 z Regionalnego Programu 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0381.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0382.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0383.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0384.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0385.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0386.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0387.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0388.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0389.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0390.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0391.2015.pdf


Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013, 

392/15 20.05.2015r. przyjęcia nowych członków do Sieci Dziedzictwo Kulinarne 

Świętokrzyskie w Województwie Świętokrzyskim działającej w 

ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa 

Kulinarnego oraz ponownego przyznania członkostwa 

393/15 20.05.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

394/15 20.05.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

395/15 20.05.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

396/15 20.05.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

397/15 20.05.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

398/15 20.05.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

399/15 20.05.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

400/15 20.05.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

401/15 20.05.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

402/15 20.05.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

403/15 20.05.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

404/15 27.05.2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 88/14 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia  

29 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia pożyczki 

długoterminowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa 

Piłsudskiego  

w Kielcach 

405/15 27.05.2015r. w sprawie zawarcia umowy delegowania zadań Agencji 

płatniczej do Samorządów Województw 

406/15 27.05.2015r. przyjęcia uaktualnionego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-

2013 na 2015r. (I-VII) sporządzonego dla Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego 

407/15 27.05.2015r. wstrzymania z urzędu wykonalności Decyzji Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.05.02.00-26-167/08-2015/02 z dnia 

25.03.2015 r. w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.05.02.00-26-167/08-2015/01 z dnia 

08.01.2015 r. do czasu orzeczenia sądu administracyjnego 

kończącego postępowanie w pierwszej instancji w sprawie 

Skargi złożonej przez Gminę Nowa Słupia z siedzibą Rynek 15, 

26-006 Nowa Słupia 

408/15 27.05.2015r. zmiana Uchwały nr 2400/13 z dnia 11 grudnia 2013 roku w 

sprawie zmiany uchwały nr 2030/13 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie przyjęcia 

Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.5 w 

ramach Osi Priorytetowej 2 -  Wsparcie innowacyjności, budowa 

społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału 

inwestycyjnego regionu Działania 2.1 Rozwój innowacji, 

wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół 

wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” 

Regionalnego Programu operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz wyboru projektów 

wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.5 w ramach 

Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności 

dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0392.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0393.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0394.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0395.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0396.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0397.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0398.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0399.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0400.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0401.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0402.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0403.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0404.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0405.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0406.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0407.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0408.2015.pdf


„badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 2013 roku 

409/15 27.05.2015r. powołania składu osobowego Komisji Konkursowej w konkursie 

na wybór Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych 

specjalizacji województwa świętokrzyskiego 

410/15 27.05.2015r. przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu konkursów na 2015 

rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

411/15 27.05.2015r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie wyboru ofert i podziału środków 

finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 

2015 r. 

412/15 27.05.2015r. w sprawie przyznania nagrody „Talenty Świętokrzyskie” 

413/15 27.05.2015r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  w Kielcach 

414/15 27.05.2015r. wyznaczenia przedstawicieli Województwa Świętokrzyskiego do 

Rady Nadzorczej Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z 

siedzibą w Busku-Zdroju 

415/15 27.05.2015r. udzielenia Pani Karolinie Mazur-Durnaś – p.o. Dyrektora 

Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w 

Podzamczu pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich 

czynności prawnych i faktycznych związanych z prawidłowym 

funkcjonowaniem jednostki budżetowej RCNT 

416/15 27.05.2015r. udzielenia Pani Karolinie Mazur-Durnaś – p.o. Dyrektora 

Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z siedzibą 

w Podzamczu pełnomocnictwa do reprezentowania 

Województwa Świętokrzyskiego w postępowaniu 

administracyjnym  

w sprawie zwrotu środków finansowych pochodzących z umowy 

nr POPW.01.03.00-26-006/10-00 o dofinansowanie projektu pn. 

„Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-

Technologicznego w województwie świętokrzyskim”, 

zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I Nowoczesna 

Gospodarka, Działania I.3 Wspieranie innowacji 

417/15 27.05.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

418/15 27.05.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

419/15 27.05.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

420/15 27.05.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

421/15 27.05.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

422/15 27.05.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

423/15 27.05.2015r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015 – 2028 

424/15 27.05.2015r. dot. zakresu  informacji  

o wykonaniu budżetu województwa 

425/15 27.05.2015r. dot. informacji o wykonaniu budżetu  województwa za 2014 rok 

426/15 27.05.2015r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr 2456/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 

grudnia 2013 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów 

zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.2 „Rozwój 

systemów  lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i 

energetycznej”  

w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/13  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0409.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0410.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0411.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0412.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0413.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0414.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0415.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0416.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0417.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0418.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0419.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0420.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0421.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0422.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0423.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0424.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0425.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0426.2015.pdf


Świętokrzyskiego na lata  

2007-2013  

427/15 2.06.2015r. zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ociesękach oraz 

Fundacji Centrum Europy Lokalnej w Kielcach realizacji zadania 

publicznego pn. Obchody 70. rocznicy zakończenia II wojny 

światowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu 

nauki, edukacji, oświaty i wychowania 

428/15 2.06.2015r. wyboru Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych 

specjalizacji województwa świętokrzyskiego 

429/15 2.06.2015r. przyjęcie zaktualizowanego Harmonogramu konkursów na 2015 

rok w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

430/15 2.06.2015r. udzielenia Pani Karolinie Mazur-Durnaś – p.o. Dyrektora 

Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w 

Podzamczu pełnomocnictwa procesowego szczególnego do 

występowania w imieniu pozwanego Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie z powództwa *o zapłatę 

431/15 2.06.2015r. rozpatrzenia uwag i wniosków do projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia 

Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

432/15 2.06.2015r. projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu 

433/15 2.06.2015r. przyjęcia i skierowania do konsultacji projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie połączenia 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. 

Władysława Buszkowskiego w Kielcach  

z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach 

434/15 2.06.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

435/15 2.06.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

436/15 2.06.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

437/15 2.06.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

438/15 2.06.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

439/15 10.06.2015r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Kielcach do realizacji 

postanowień wynikających z umów zawieranych z Ministrem 

Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 109 ust. 7a ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

440/15 10.06.2015r. upoważnienia do reprezentacji organu w sprawach wynikających 

z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, o których mowa w art. 26 

ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju, w szczególności związanych z prowadzeniem 

kontroli, odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi oraz 

ustalaniem i nakładaniem korekt finansowych, o których mowa 

w art. 98 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 

lipca 2006r. 

441/15 10.06.2015r. upoważnienia do reprezentacji organu w sprawach wynikających 

z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, o których mowa w art. 26 

ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju, w szczególności związanych z prowadzeniem 

kontroli, odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi oraz 

ustalaniem i nakładaniem korekt finansowych, o których mowa 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0427.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0428.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0429.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0430.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0431.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0432.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0433.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0434.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0435.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0436.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0437.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0438.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0439.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0440.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0441.2015.pdf


w art. 98 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 

lipca 2006r. 

442/15 10.06.2015r. upoważnienia do reprezentacji organu w sprawach wynikających 

z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, o których mowa w art. 26 

ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju, w szczególności związanych z prowadzeniem 

kontroli, odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi oraz 

ustalaniem i nakładaniem korekt finansowych, o których mowa 

w art. 98 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 

lipca 2006r. 

443/15 10.06.2015r. dofinansowania  projektu konkursowego jednostki 

organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 

„Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej  o 

znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w Osi 

Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego 

regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia 

szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

444/15 10.06.2015r. przyjęcie podziału środków BP na współfinansowanie wkładu 

krajowego projektów realizowanych w zakresie Osi 

priorytetowych 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, 

9.Włączenie społeczne i walka z ubóstwem oraz 10. Otwarty 

rynek pracy w ramach RPOWŚ 2014 – 2020, w podziale na 

poszczególne typy działań, wraz 

z określeniem maksymalnego procentowego udziału środków BP 

we wkładzie krajowym 

445/15 10.06.2015r. zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 8.1.1, 8.3.1, 

8.5.1, 10.2.1, 10.4.1 oraz Działanie 10.1 - wraz z załącznikiem 

446/15 10.06.2015r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2014 rok dla pana 

Jarosława Machnickiego – dyrektora Wojewódzkiego Domu 

Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach 

447/15 10.06.2015r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2014 rok dla pani 

Karoliny Kępczyk – dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. 

Koziołka Matołka  

w Pacanowie 

448/15 10.06.2015r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2014 rok dla pana 

Jacka Rogali – dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. 

Kolberga w Kielcach 

449/15 10.06.2015r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2014 rok dla pana 

Andrzeja Dąbrowskiego – dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach 

450/15 10.06.2015r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – 

Wokół Łysej Góry”  

w Bielinach realizacji zadania publicznego pn. „I Puchar Gór 

Świętokrzyskich. Festiwal Biegowy”, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert 

451/15 10.06.2015r. zlecenia Stowarzyszeniu Wincentowianie realizacji zadania 

publicznego pn. Na ludowo – promocja kultury ludowej 

Województwa Świętokrzyskiego, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0442.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0443.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0444.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0445.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0446.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0447.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0448.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0449.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0450.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0451.2015.pdf


452/15 10.06.2015r. w sprawie powołania  Członków 

Regionalnego  Komitetu Rozwoju  Ekonomii  Społecznej 

453/15 10.06.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

454/15 10.06.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

455/15 10.06.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

456/15 17.06.2015r. zwrotu przez (dane osobowe zanonimizowane) zamieszkałego 

(dane osobowe zanonimizowane) całości dofinansowania ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 

dla zaległości podatkowych, udzielonego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy  

o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-157/11-00 

457/15 17.06.2015r. podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia przez 

Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom 

samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego: 

Powiatowi Koneckiemu, Powiatowi Ostrowieckiemu, Gminie 

Kielce, w związku z realizowanym projektem pn. „PWP Mój 

nowy zawód w zielonej gospodarce” w ramach Działania 9.2 

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, 

Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

458/15 17.06.2015r. przyjęcia dokumentu pn.: "Opis Funkcji i Procedur dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 2)" 

459/15 17.06.2015r. Przyjęcia zmian do wzoru umowy o dofinansowanie projektu w 

ramach działania 1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy 

pożyczkowych i gwarancyjnych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

 2007-2013 

460/15 17.06.2015r. przyjęcie zmienionych warunków realizacji Priorytetów 

inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v, Oś priorytetowa 10. Otwarty 

rynek pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 

461/15 17.06.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: Budowa 

Ponadregionalnej trasy rowerowej w Polsce wschodniej na 

terenie Województwa Świętokrzyskiego wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 758 dla odcinków: Iwaniska – Ujazd; Ujazd – 

Konary w ramach "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - 

województwo świętokrzyskie” 

462/15 17.06.2015r. wyrażenia opinii Zarządu Województwa do projektu pn. 

"Założenia do planu zaopatrzenia  

w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe dla Gminy Bliżyn  

-opracowane na lata 2015 - 2030",  

w zakresie koordynacji współpracy  

z innymi gminami oraz zgodności  

z polityką energetyczną państwa 

463/15 17.06.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

464/15 17.06.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

465/15 17.06.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0452.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0453.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0454.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0455.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0456.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0457.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0458.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0459.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0460.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0461.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0462.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0463.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0464.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0465.2015.pdf


466/15 17.06.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

467/15 17.06.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

468/15 24.06.2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzk

iego Specjalistycznego Szpitala im. Św. Rafała w Czerwonej 

Górze za 2014 rok 

469/15 24.06.2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzk

iego Specjalistycznego  Szpitala Dziecięcego w Kielcach za 2014 

rok 

470/15 24.06.2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzk

iego Szpitala Zespolonego w Kielcach za 2014 rok 

471/15 24.06.2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzys

kiego Centrum Psychiatrii w Morawicy za 2014 rok 

472/15 24.06.2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzys

kiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze za 2014 rok 

473/15 24.06.2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Świętokrzyskiego 

Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w 

Kielcach za 2014 rok 

474/15 24.06.2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzys

kiego  

Centrum Onkologii w Kielcach za 2014 rok 

475/15 24.06.2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Wojewódzkiego Ośrodka 

Medycyny Pracy  w Kielcach za 2014 rok 

476/15 24.06.2015r. akceptacja treści oraz wyrażenie zgody na podpisanie przez 

osoby upoważnione Umowy Wspólników określającej zasady 

objęcia przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A udziałów Spółki 

"Przewozy Regionalne" oraz parafowanie uzgodnionej umowy 

o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania 

kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa 

świętokrzyskiego w okresie od dnia 13 grudnia 2015r. do dnia 12 

grudnia 2020r. 

477/15 24.06.2015r. w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 

11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji 

zadań publicznych  w 2015 r. z zakresu  ochrony i promocji 

zdrowia – programy zdrowotne 

478/15 24.06.2015r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy    w Kielcach do zgłoszenia 

udziału Wojewódzkiego Urzędu Pracy w przetargu ogłoszonym 

przez Unię Europejską reprezentowaną przez Komisję 

Europejską na  realizację projektu pt. „IPA - Wsparcie na rzecz 

dostawców usług opieki społecznej oraz wzmocnienie zdolności 

do monitorowania” (EuropeAid/136085/DH/SER/BA) w ramach 

konsorcjum, którego liderem jest EPRD Biuro Polityki 

Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.  

479/15 24.06.2015r. ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie 

pomocy na operacje  z zakresu poddziałania "Wsparcie 

przygotowawcze" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

480/15 24.06.2015r. w sprawie powołania Rady Zespołu Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych 

481/15 24.06.2015r. zmiany warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-002/10-00 pod 

nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji 

Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”  nr WND-

RPSW.02.02.00-26-002/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0466.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0467.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0468.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0469.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0470.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0471.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0472.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0473.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0474.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0475.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0476.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0477.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0478.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0479.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0480.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0481.2015.pdf


infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 przyjętych uchwałą nr 2746/10 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku 

482/15 24.06.2015r. zmiany warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 pod 

nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury 

Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w 

ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa 

informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przyjętych 

uchwałą nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 7 lipca 2010 roku 

483/15 24.06.2015r. przyjęcie Rocznego Planu Działań Informacyjnych i 

Promocyjnych na 2015 rok dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 

484/15 24.06.2015r. przyjęcie Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz 

Instytucji Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

485/15 24.06.2015r. zatwierdzenia Zasad realizacji projektów pozakonkursowych 

miejskiego i powiatowych urzędów pracy w województwie 

świętokrzyskim w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 wraz z załącznikami 

486/15 24.06.2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 1566/12 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia  

11 grudnia 2012 r. w sprawie podjęcia decyzji o udzieleniu 

dofinansowania na realizację projektu Województwa 

Świętokrzyskiego – Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego pn: „Perspektywy RSI 

Świętokrzyskie – IV Etap” 

487/15 24.06.2015r. akceptacji Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

488/15 24.06.2015r. podziału środków PFRON w 2015r. w ramach ogłoszonego I 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 

489/15 24.06.2015r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki 

finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli 

490/15  zmiany Uchwały nr 2748/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie wstępnego 

wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach 

konkursu zamkniętego nr 2.1.1 w ramach Działania 2.1 Rozwój 

innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej 

szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

491/15 24.06.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

492/15 24.06.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

493/15 24.06.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

494/15 24.06.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

495/15 30.06.2015r. wpf 

496/15 30.06.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0482.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0483.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0484.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0485.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0486.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0487.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0488.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0489.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0490.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0491.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0492.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0493.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0494.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0495.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0496.2015.pdf


497/15 30.06.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

498/15 1.07.2015r. Dokonania zmian wartości zadań zgłoszonych przez 

Departament Polityki Regionalnej do Planu Zamówień 

Publicznych na 2015 rok z przeznaczeniem dla Departamentu 

Europejskiego Funduszu Społecznego na działania informacyjno-

promocyjne powiązane z pierwszymi naborami z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, 2. Wprowadzenie nowego zadania do 

Planu Zamówień Publicznych  na 2015 rok, 

499/15 1.07.2015r. przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu konkursów na 2015 

rok w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

500/15 1.07.2015r. zmiany  uchwały Nr 2495/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” w  

ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/09 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

501/15 1.07.2015r. zatwierdzenia Planów Realizacji Działań w ramach Osi 

Priorytetowej 7 Pomoc Techniczna RPOWŚ na rok 2015 

502/15 1.07.2015r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-790/13-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

Uchwały Nr 2857/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie dofinansowania  projektu konkursowego jednostki 

organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego  

nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 

"Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o 

znaczeniu regionalnym  

i ponadregionalnym" w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie 

jakości systemu komunikacyjnego regionu" Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego 

realizacji 

503/15 1.07.2015r. zmiany uchwały Nr 1962/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania 5.1 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony 

zdrowia” w  ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

2/09 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

504/15 1.07.2015r. zmiany uchwały nr 2400/13 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany 

uchwały nr 2030/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.5 w ramach Osi 

Priorytetowej 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa 

społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału 

inwestycyjnego regionu Działania 2.1 Rozwój innowacji, 

wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół 

wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz wyboru projektów 

wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0497.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0498.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0499.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0500.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0501.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0502.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0503.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0504.2015.pdf


dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.5 w ramach 

Działania 2.1 Rozwój innowacji, wpieranie działalności 

dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora 

„badania  

i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, 

505/15 1.07.2015r. zwiększenia kwoty dofinansowania dla projektu nr WND-

RPSW.02.01.00-26-024/10 pn. „Budowa Centrum Edukacji 

Geologicznej w Chęcinach” w ramach Działania 2.1 „Rozwój 

innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej  

i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i 

rozwój”” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz zmiana uchwały nr 

170/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 

2011 roku  

w sprawie zmiany Regulaminu dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr 2.1.2 w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji, 

wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół 

wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, przyjętego uchwałą nr 

2793/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 

sierpnia 2010 roku oraz wstępnego wyboru projektów 

zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu 

zamkniętego nr 2.1.2 w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji, 

wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół 

wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 

506/15 1.07.2015r. zmiany uchwały nr 1512/12 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie 

dofinansowania konkursowego projektu Regionalnego Centrum 

Naukowo - Technologicznego - jednostki organizacyjnej 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego działającej w 

formie jednostki budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej 

w ramach Działania 2.1 „Rozwój innowacji oraz wspieranie 

działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz 

placówek sektora „badania i rozwój” Osi Priorytetowej 2. 

„Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa 

informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia 

szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. Zmiana warunków 

nr UDA-RPSW.02.01.00-26-034/10-00 pod nazwą 

„Laboratorium nauki” nr WND-RPSW.02.01.00-26-034/10 

Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego - jednostki 

organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

działającej w formie jednostki budżetowej nieposiadającej 

osobowości prawnej w ramach Działania 2.1 „Rozwój innowacji 

oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół 

wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 stanowiących załącznik do 

uchwały nr  1512/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 22 listopada 2012 roku 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0505.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0506.2015.pdf


507/15 1.07.2015r. wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej odcinka drogi nr 0818T Połaniec - Niekurza o 

długości 0,713km od km 0+000 do km 0+713 na terenie miasta 

Połaniec 

508/15 1.07.2015r. wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia ulic: Szkolnej i 

Chęcińskiej w Kielcach kategorii dróg powiatowych, 

509/15 1.07.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015r. 

510/15 1.07.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015r. 

511/15 1.07.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015r. 

512/15 1.07.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015r. 

513/15 1.07.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015r. 

514/15 1.07.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015r. 

515/15 1.07.2015r. Uchylenia uchwały nr 419/15 zarządu województwa z dnia 27 

maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 

rok 

516/15 8.07.2015r. rozpatrzenia wyników konsultacji społecznych do projektu 

Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

połączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 

Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach 

z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach oraz 

przyjęcia przez Zarząd autopoprawek do projektu uchwały 

517/15 8.07.2015r. akceptacji Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej w 

ramach Instrumentu Zintegrowane  Inwestycje  Terytorialne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

518/15 8.07.2015r. zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie 

powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

519/15 8.07.2015r. ogłoszenia konkursu na wybór konsorcjum, składającego się 

maksymalnie z 4 podmiotów i powierzenie mu zadań 

przewidzianych do realizacji w ramach projektu pilotażowego, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, składanego w związku z procedurą konkursową w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i 

wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia 

ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego oraz wsparcie  na rzecz tworzenia i 

rozwoju Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

520/15 8.07.2015r. zmiany uchwały Nr 2456/13 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania  4.2 „Rozwój systemów lokalnej 

infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”  w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/13 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 

521/15 8.07.2015r. zmiany uchwały Nr 2163/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania 4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury 

ochrony środowiska i energetycznej" w ramach dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr 3/09 Regionalnego Programu 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0507.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0508.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0509.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0510.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0511.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0512.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0513.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0514.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0515.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0516.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0517.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0518.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0519.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0520.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0521.2015.pdf


Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 

522/15 8.07.2015r. przyjęcia wymogów formalnych i propozycji kryteriów wyboru 

projektów, tj. kryteriów oceny formalnej projektów dla Osi 

priorytetowych 1-7 oraz kryteriów merytorycznych dla działania 

2.2.Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych i dla działania 

4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

523/15 8.07.2015r. zlecenia Fundacji VIVE Serce Dzieciom w Kielcach realizacji 

zadania publicznego pn. „XII Turniej Małej Ligi Piłki Ręcznej 

dla chłopców wszystkich kategorii szkół z Województwa 

Świętokrzyskiego”, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

524/15 8.07.2015r. wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Zespołu 

Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w 

Kielcach działań dotyczących przygotowania koncepcji realizacji 

projektu pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na 

Ponidziu w miejscowości Umianowice gm. Kije 

525/15 8.07.2015r. przyjęcia procedur dla działań delegowanych Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wykonywania 

zadań Agencji Płatniczej 

526/15 8.07.2015r. zatwierdzenia listy operacji z zakresu budowy mikroinstalacji 

prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w 

ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i 

ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 

 

 

527/15 8.07.2015r. powołania Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Kielcach, 

528/15 8.07.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

529/15 8.07.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

530/15 8.07.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

531/15 8.07.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

532/15 8.07.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

533/15 8.07.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

534/15 8.07.2015r. Akceptacja treści Aneksu Umowy Wspólników z dnia 

24.06.2015 oraz wyrażenie zgody na podpisanie aneksu przez 

upoważnionych Członków Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego, jak również upoważnienie wskazanych 

Przedstawicieli Województwa do podejmowania czynności 

związanych z zawartą Umową Wspólników i wnoszenia 

wszelkich zmian, co do jej treści 

535/15 8.07.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

536/15 8.07.2015r. przyjęcie informacji o realizacji Uchwały Nr XLV/809/14 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2014 

roku w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa 

świętokrzyskiego i zadań w zakresie polityki rynku pracy 

537/15 15.07.2015r. przyznania stypendiów sportowych zawodniczkom i 

zawodnikom w kategoriach młodzieżowych, reprezentującym 

Województwo Świętokrzyskie i osiągającym wysokie wyniki 

sportowe 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0522.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0523.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0524.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0525.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0526.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0527.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0528.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0529.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0530.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0531.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0532.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0533.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0534.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0535.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0536.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0537.2015.pdf


538/15 15.07.2015r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-762/11-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 540/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 7 września 2011 r. w sprawie dofinansowania 

indywidualnego projektu kluczowego jednostki organizacyjnej 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej 

osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój 

nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu 

regionalnym i ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. 

„Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia 

szczegółowych zasad i trybu jego realizacji, 

539/15 15.07.2015r. wyrażenia zgody na przyjęcie przez Świętokrzyski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach obowiązków: 

Jednostki obsługującej Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego w wykonaniu zadań związanych  z realizacją 

„Projektu ochrony przeciwpowodziowej Odra-Wisła”; Jednostki 

wdrożeniowej zgodnie z warunkami Projektu . 

540/15 15.07.2015r. Udzielenie upoważnienia na dokonywanie czynności 

przekraczających zakres pełnomocnictwa udzielonego Pani 

Dyrektor Annie Koziełło Uchwałą 1674/13 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2013r. a 

dotyczących wykonywania czynności materialno-technicznych i 

czynności prawnych w celu realizacji „Projektu ochrony 

przeciwpowodziowej Odra-Wisła”, 

541/15 15.07.2015r. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego ŚBRR w Kielcach, 

542/15 15.07.2015r. o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do planu zamówień 

publicznych na 2015 rok, poprzez uwzgędnienie w planie 2 

nowych zadań koniecznych do realizacji projektu p.n. "Nowa 

jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w 

województwie świętokrzyskim", współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego 

dotyczących: 1. tłumaczeń pisemnych 4 badań/publikacji z 

języka polskiego na język francuski i z języka polskiego na język 

angielski: "Agroturystyka, rolnictwo ekologiczne, produkty 

tradycyjne jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów 

wiejskich w województwie świętokrzyskim", "Świętokrzyscy 

przedsiębiorcy wobec perspektywy finansowej 2014-2020", 

"Badanie potencjałów i specjalizacji polskich regionów. 

Województwo Świętokrzyskie" i "Bezpośrednie Inwestycje 

Zagraniczne w Województwie Świętokrzyskim" oraz wydruku  

w ilości po 200 szt. badań: "Agroturystyka, rolnictwo 

ekologiczne, produkty tradycyjne jako element wielofunkcyjnego 

rozwoju obszarów wiejskich w województwie świętokrzyskim", 

"Świętokrzyscy przedsiębiorcy wobec perspektywy finansowej 

2014-2020", "Badanie potencjałów  

i specjalizacji polskich regionów. Województwo Świętokrzyskie" 

oraz "Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Województwie 

Świętokrzyskim" przetłumaczonych z języka polskiego na język 

francuski oraz z języka polskiego na język angielski (tj. po 200 

szt. każdej publikacji przetłumaczonej z jezyka polskiego na 

język francuski oraz po 200 szt. każdej publikacji 

przetłumaczonej z języka polskiego na język angielski); 2. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0538.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0539.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0540.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0541.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0542.2015.pdf


dodruku trzech badań w języku polskim w ilości po 200 szt. 

każde, tj.: "Agroturystyka, rolnictwo ekologiczne, produkty 

tradycyjne jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów 

wiejskich w województwie świętokrzyskim", "Świętokrzyscy 

przedsiębiorcy wobec perspektywy finansowej 2014-2020", 

"Badanie potencjałów  

i specjalizacji polskich regionów. Województwo 

Świętokrzyskie"; oraz wyrażenie zgody na wpis do Planu 

Zamówień Publicznych na 2015 r. i wszczęcie postępowań o 

udzielenie zamówienia publicznego na w/w zdania 

543/15 15.07.2015r. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego 

544/15 15.07.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

545/15 15.07.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

546/15 15.07.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

547/15 15.07.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

548/15 15.07.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

549/15 15.07.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

550/15 15.07.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

551/15 15.07.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

552/15 15.07.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

553/15 22.07.2015r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy   w Kielcach do zgłoszenia 

udziału Wojewódzkiego Urzędu Pracy w przetargu ogłoszonym 

przez Unię Europejską reprezentowaną przez Komisję 

Europejską na  realizację projektu pt. „IPA - Wsparcie na rzecz 

dostawców usług opieki społecznej oraz wzmocnienie zdolności 

do monitorowania” (EuropeAid/136085/DH/SER/BA) w ramach 

konsorcjum, którego liderem jest EPRD Biuro Polityki 

Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.  

554/15 22.07.2015r. powierzenie Świętokrzyskiemu Biuru Rozwoju Regionalnego w 

Kielcach zadań wynikających dla Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego z wdrażania Programu Operacyjnego 

"Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020) 

555/15 22.07.2015r. przyjęcia procedur związanych z obsługą działań PROW 2014-

2020 delegowanych do wdrażania na poziomie Samorządu 

Województwa 

556/15 22.07.2015r. wskazania przedstawiciela Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego do Rady Społecznej  Doradztwa Rolniczego 

działającej przy Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 

w Modliszewicach 

557/15 22.07.2015r. powołania członków Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego 

działającej przy Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 

w Modliszewicach  

558/15 22.07.2015r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-387/08-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiacych załącznik do 

uchwały Nr 1124/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 30 maja 2012 r. w sprawie dofinansowania  projektu 

konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0543.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0544.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0545.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0546.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0547.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0548.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0549.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0550.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0551.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0552.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0553.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0554.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0555.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0556.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0557.2015.pdf
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infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości 

systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

559/15 22.07.2015r. zmiana Uchwały nr 2171/13 z dnia 11 września 2013 roku w 

sprawie dofinansowania projektu konkursowego jednostki 

organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

działającej w formie jednostki budżetowej nieposiadającej 

osobowości prawnej pod nazwą „Tworzenie kompleksowych 

terenów inwestycyjnych w Podzamczu k. Chęcin” w ramach 

Działania 2.4 „Tworzenie kompleksowych terenów 

inwestycyjnych”  Osi Priorytetowej 2. „Wsparcie 

innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz 

wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego na 

lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego 

realizacji 

560/15 22.07.2015r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-794/14-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 167/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie dofinansowania  projektu 

konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 "Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym" w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie jakości 

systemu komunikacyjnego regionu" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji  

561/15 22.07.2015r. zmiany  uchwały Nr 2495/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia  

z Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” w  ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/09 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 

562/15 22.07.2015r. akceptacji projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi 

priorytetowych 9 i 10   Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanych z EFS - Działania 9.1, 10.5 oraz 

Poddziałania 9.2.1 i 9.3.1.  

563/15 22.07.2015r. akceptacji projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Społecznego - Działania 9.1, 10.5 oraz 

Poddziałania 9.2.1  

i 9.3.1.  

564/15 22.07.2015r. w sprawie przedłużenia pani Renacie Antos powierzenia 

stanowiska dyrektora Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny 

Chrzanowskiej w Morawicy 

565/15 22.07.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa ścieżki 
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rowerowej w ciągu ul. Warszawskiej w Kielcach (strona 

wschodnia) - odc. od ul. Szydłówek Górny do ul. B. 

Jaworskiego” 

566/15 22.07.2015r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki 

finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli 

567/15 22.07.2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z 

tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Strawczynku, 

gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

nr 260/4 o pow. 0,0293 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi 

wojewódzkiej Nr 748 

568/15 22.07.2015r. udzielenia Pani Karolinie Mazur-Durnaś – p.o. Dyrektora 

Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego 

pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności prawnych 

i faktycznych, do których zobowiązane jest Województwo na 

podstawie umowy nr POPW.01.03.00-26-006/10-00 o 

dofinansowanie Projektu Nr POPW.01.03.00-26-006/10 

„Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo–

Technologicznego  

w województwie świętokrzyskim” w ramach Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi 

Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działania I.3 

Wspieranie innowacji zawartej w dniu 3.11.2011r.   

569/15 22.07.2015r. w sprawie: konsultacji społecznych projektu „Regionalnego 

Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie 

Świętokrzyskim do 2020 roku "  

570/15 22.07.2015r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko  Dyrektora Regionalnego 

Centrum Naukowo-Technologicznego (RCNT)  

571/15 22.07.2015r. zmiany warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-002/10-00 pod 

nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji 

Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”  nr WND-

RPSW.02.02.00-26-002/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa 

infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 przyjętych uchwałą nr 2746/10 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku 

572/15 22.07.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

573/15 22.07.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

574/15 22.07.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

575/15 22.07.2015r. w sprawie: zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do 

projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej  na 2016 rok 

576/15 29.07.2015r. przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPSW.08.03.01-

IZ.00-26-002/15 w ramach Osi Priorytetowej 8 - Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 

577/15 29.07.2015r. przyjęcie Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPSW.08.05.01-

IZ.00-26-003/15 w ramach Osi Priorytetowej 8 - Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 

578/15 29.07.2015r. zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

798/08 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego 
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Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 

579/15 29.07.2015r. zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 26.06.2015 r. przez Gminę 

Łączna z siedzibą  Kamionki 60,  26-140 Łączna wpłaty w 

łącznej wysokości: 10 000,00 zł na poczet zobowiązań z tytułu 

zwrotu części dofinansowania, począwszy od zobowiązań o 

najwcześniejszych terminach płatności i odsetek w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, orzeczonych Decyzją 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.05.02.00-26-161/08-2014/04 z dnia 

26.02.2014 r. 

580/15 29.07.2015r. Podjęcie decyzji o zwrocie przez (dane osobowe 

zanonimizowane) , prowadzący gospodarczą pod nazwą BLISS 

KARCZMA SMAKÓW (dane osobowe zanonimizowane), 

całości dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-

RPSW.01.01.00-26-533/010-00 wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych 

581/15 29.07.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa ulicy w 

Pińczowie oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego jako 45 KDD i 46 KDD" 

582/15 29.07.2015r. podpisania przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego aneksu 

nr 4 do porozumienia zawartego w dniu 31.10.2013r. w sprawie 

powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu zadania własnego 

Województwa Małopolskiego w zakresie przygotowania zadania 

inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na 

odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową 

przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" w części 

zlokalizowanej na obszarze Województwa Małopolskiego 

583/15 29.07.2015r. udzielenia Panu Michałowi Piastowi – Dyrektorowi 

Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego  

w Podzamczu pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich 

czynności prawnych i faktycznych związanych z prawidłowym 

funkcjonowaniem jednostki budżetowej RCNT 

584/15 29.07.2015r. udzielenia Panu Michałowi Piastowi – Dyrektorowi 

Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego 

pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności prawnych 

i faktycznych, do których zobowiązane jest Województwo na 

podstawie umowy nr POPW.01.03.00-26-006/10-00 o 

dofinansowanie Projektu Nr POPW.01.03.00-26-006/10 

„Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo–

Technologicznego w województwie świętokrzyskim” w ramach 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, 

Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działania I.3 

Wspieranie innowacji zawartej w dniu 3.11.2011r. 

585/15 29.07.2015r. udzielenia Panu Michałowi Piastowi – Dyrektorowi 

Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z siedzibą 

w Podzamczu pełnomocnictwa do złożenia skargi na decyzję 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 czerwca 2015 

roku, znak: DPP.III.0251.5.2015, o utrzymaniu w mocy decyzji 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 3 marca 

2015 roku, znak: DIN-15.3-512-35/11-MR, zobowiązującej do 

zwrotu kwoty w wys. 20 479,50 zł wraz  
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z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych oraz do 

reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w 

postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w 

Warszawie prowadzonym po złożeniu skargi 

586/15 29.07.2015r. Wieloletniej Prognozie Finansowej WŚ na lata 2015-2028 

587/15 29.07.2015r. informacji o wykonaniu budżetu województwa za II  kwartał 

2015 roku 

588/15 29.07.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

589/15 29.07.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

590/15 29.07.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

591/15 29.07.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

592/15 29.07.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

593/15 04.08.2015r. przyjęcia propozycji kryteriów merytorycznych dla działania 1.2. 

Badania i rozwój  

w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości oraz dla działania 

4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

594/15 04.08.2015r. Zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 8.1.1, 8.3.1, 

8.5.1, 10.2.1, 10.4.1 oraz Działanie 10.1 - wraz z załącznikiem 

595/15 04.08.2015r. w sprawie zlecenia Podlaskiemu Okręgowemu Związkowi 

Badmintona w Białymstoku realizacji zadania publicznego pn. 

„Upowszechnianie badmintona w szkołach Województwa 

Świętokrzyskiego”, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

596/15 04.08.2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z 

tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Strawczynie, 

gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

nr 648/1 o pow. 0,0330 ha, wydzielonej pod  poszerzenie drogi 

wojewódzkiej Nr 748 

597/15 04.08.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

598/15 04.08.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

599/15 04.08.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

600/15 04.08.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

601/15 19.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody  

dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  w Kielcach              

na użyczenie na rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego 

Szpitala Dziecięcego w Kielcach nieruchomości przy ul. 

Grunwaldzkiej 45 oraz mienia ruchomego 

602/15 19.08.2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów 

finansowych, sporządzonych przez samodzielne publiczne 

zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym                                            

jest Województwo Świętokrzyskie za I półrocze 2015 

603/15 19.08.2015r. przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego  

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 

pierwsze półrocze 2015 roku 

604/15 19.08.2015r. wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej ul. Rokitek rozpoczynającej się od strony drogi 

powiatowej ul. Staromiejska, a kończącej się na granicy 
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administracyjnej miasta Sandomierza i zaliczenia jej do kategorii 

drogi gminnej 

605/15 19.08.2015r. wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej nr 0637T Nowa Słupia - Nowa Słupia (Święty 

Krzyż) o długości 930 mb 

606/15 19.08.2015r. przyjęcia procedur związanych z obsługą działań Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 delegowanych 

do wdrażania na poziomie Samorządu Województwa 

607/15 19.08.2015r. przyjęcia instrukcji związanej z obsługą działań Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 delegowanych 

do wdrażania na poziomie Samorządu Województwa 

608/15 19.08.2015r. w sprawie projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu 

609/15 19.08.2015r. upoważnienia Pana Sławomira Neugebauera – Dyrektora 

Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska do 

składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności województwa w zakresie Schematu II – Wsparcie 

funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz 

realizacja działań informacyjno – promocyjnych PROW 2014 - 

2020 Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich  

na lata 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do 

wykonywania zadań Zarządu Województwa związanych z 

realizacją Schematu II – Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci 

obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno – 

promocyjnych PROW 2014 - 2020 Pomocy Technicznej w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. 

610/15 19.08.2015r. Upoważnienia Pani Edyty Marcinkowskiej – Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska do 

składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności województwa w zakresie Schematu II – Wsparcie 

funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz 

realizacja działań informacyjno – promocyjnych PROW 2014 - 

2020 Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz udzielenia 

pełnomocnictwa do wykonywania zadań Zarządu Województwa 

związanych z realizacją Schematu II – Wsparcie funkcjonowania 

krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań 

informacyjno – promocyjnych PROW 2014 - 2020 Pomocy 

Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 

611/15 19.08.2015r. w sprawie przyjęcia projektu „Programu ochrony środowiska dla 

województwa świętokrzyskiego na lata 2015-2020 z 

uwzględnieniem perspektywy do roku 2025” wraz  

z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu programu 

ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” i 

podanie ich do publicznej wiadomości w celu zapewnienia 

możliwości udziału społeczeństwa, poddaniu opiniowaniu przez 

Ministra Środowiska, regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora 

sanitarnego 

612/15 19.08.2015r. wyboru Konsorcjum do wspólnej realizacji planowanego 

projektu pilotażowego z zakresu szkolnictwa zawodowego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.605.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.606.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.607.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.608.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.609.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.610.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.611.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.612.2015.pdf


613/15 19.08.2015r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-758/10-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 956/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 7 marca 2012 r. w sprawie dofinansowania  projektu 

konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 "Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym" w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie jakości 

systemu komunikacyjnego regionu" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji  

614/15 19.08.2015r. zmiany uchwały Nr 2164/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej 

infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach 

dwuetapowych konkursów zamkniętych nr 3/08 i nr 3/09 z 

Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

615/15 19.08.2015r. zmiany warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 pod 

nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury 

Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w 

ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa 

informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przyjętych 

uchwałą nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 7 lipca 2010 roku 

616/15 19.08.2015r. − zmiany uchwały nr 1512/12 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie 

dofinansowania konkursowego projektu Regionalnego Centrum 

Naukowo - Technologicznego - jednostki organizacyjnej 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego działającej w formie 

jednostki budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej w 

ramach Działania 2.1 „Rozwój innowacji oraz wspieranie 

działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz 

placówek sektora „badania i rozwój” Osi Priorytetowej 2. 

„Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa 

informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia 

szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

− zmiany warunków nr UDA-RPSW.02.01.00-26-034/10-00 pod 

nazwą „Centrum nauki Leonardo da Vinci” nr WND-

RPSW.02.01.00-26-034/10 Regionalnego Centrum Naukowo - 

Technologicznego - jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego działającej w formie jednostki 

budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej w ramach 

Działania 2.1 „Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności 

dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora 

„badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 stanowiących 

załącznik do uchwały nr  1512/12 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2012 roku 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.613.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.614.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.615.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.616.2015.pdf


617/15 19.08.2015r. 1) Przyjęcia projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

w części dotyczącej Osi Priorytetowej 11 Pomoc Techniczna 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

2) Przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi 

Priorytetowej 11 Pomoc Techniczna 

618/15 19.08.2015r. przyjęcia proponowanego sposobu wdrożenia rekomendacji z 

raportu ewaluacyjnego „Ocena działań informacyjno-

promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2007-2013” 

619/15 19.08.2015r. Zatwierdzenia Strategii komunikacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 

620/15 19.08.2015r. Wyrażenia opinii na temat wniosku Zarządu Krakowskiego 

Parku Technologicznego –  polegającego na wyrażeniu zgody na 

ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej w Jędrzejowie  na 

nieruchomościach, składających się z działek o następujących 

numerach ewidencyjnych: 112/3 , 114/6, 115/3, 116/3, 117/3, 

89/6, 89/5, 119/16, 121/3, 1/1, 3/1, 4/1, 36/3, 37/3, 41/6, 42/4, 

36/5, 37/8, 37/9, 41,8, 43/1, 42/6, 45/1, 51/3, 53/3, 54, 55/1, 55/3, 

59/1, 58/4, 60/3, 61/3, 56/4, 57/5 o łącznej  powierzchni 10,3737 

ha, obręb ewidencyjny 10 i 11 Jędrzejów-miasto 

621/15 19.08.2015r. Zatwierdzenia aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Świętokrzyskiego oraz zakresu i warunków 

dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

622/15 19.08.2015r. Zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie 

powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

623/15 19.08.2015r. przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów 

oceniającej projekty konkursowe współfinasowane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WŚ na lata 2014-

2020 

624/15 19.08.2015r. przyjęcia Procedury naboru kandydatów na ekspertów i 

prowadzenia Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 wraz z Regulaminem pracy Komisji ds. naboru 

ekspertów powołanej do oceny aplikacji zgłoszonych w ramach 

naboru kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-

2020 

625/15 19.08.2015r. przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPSW.08.01.01-

IZ.00-26-006/15 w ramach Osi Priorytetowej 8 - Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 

626/15 19.08.2015r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów 

finansowych za I półrocze 2015 roku, przedłożonych przez 

samorządowe instytucje kultury 

627/15 19.08.2015r. w sprawie zlecenia Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Orlicz” 

w Suchedniowie realizacji zadania publicznego pn. 

Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży w Badmintonie 

„Puchar Gór Świętokrzyskich”, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.617.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.618.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.619.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.620.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.621.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.622.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.623.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.624.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.625.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.626.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.627.2015.pdf


628/15 19.08.2015r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Świętokrzyskiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 

629/15 19.08.2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Policealnej Szkole 

Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy 

630/15 19.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie muzealiów z 

Muzeum Narodowego w Kielcach do Politechniki 

Świętokrzyskiej w Kielcach 

631/15 19.08.2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko 

dyrektora Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach oraz określenia 

regulaminu konkursu 

632/15 19.08.2015r. Udzielenie Panu Michałowi Piastowi – Dyrektorowi 

Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w 

Podzamczu pełnomocnictwa procesowego szczególnego do 

występowania w imieniu pozwanego Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie z powództwa Pana Zdzisława 

Jaworskiego o zapłatę 

633/15 19.08.2015r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla 

Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy 

634/15 19.08.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

635/15 19.08.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

636/15 19.08.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

637/15 19.08.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

638/15 19.08.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

639/15 19.08.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

640/15 19.08.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

641/15 19.08.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

642/15 19.08.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

643/15 19.08.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

644/15 19.08.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

645/15 19.08.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

646/15 19.08.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

647/15 19.08.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

648/15 26.08.2015r. w sprawie przyjęcia „Informacji  

o kształtowaniu się Wieloletniej  

Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2015-2028 za I półrocze 2015 roku” 

649/15 26.08.2015r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu 

województwa za I półrocze 2015r. 

650/15 26.08.2015r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015 – 2028 

651/15 26.08.2015r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-791/13-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 3198/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dofinansowania  projektu 

konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 "Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym" w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie jakości 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.628.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.629.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.630.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.631.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.632.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.633.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.634.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.635.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.636.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.637.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.638.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.639.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.640.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.641.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.642.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.643.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.644.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.645.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.646.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.647.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.648.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.649.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.650.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.651.2015.pdf


systemu komunikacyjnego regionu" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji  

652/15 26.08.2015r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-795/14-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 2889/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie dofinansowania  projektu 

konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 "Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym" w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie jakości 

systemu komunikacyjnego regionu" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji  

653/15 26.08.2015r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-793/14-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 166/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie dofinansowania  projektu 

konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości 

systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

654/15 26.08.2015r. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i 

rozbudowy drogi gminnej  

nr 306017T Bałtów Zarzecze-Bałtów Cmentarz w km 0+000.00 

÷ 1+120.00, wraz z odwodnieniem i oświetleniem"  

655/15 26.08.2015r. powołanie Grupy Roboczej ds. KSOW Województwa 

Świętokrzyskiego organu opiniodawczo – doradczego Zarządu 

Województwa 

656/15 26.08.2015r. w sprawie przyjęcia projektu „Aktualizacji Programu ochrony 

powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem 

działań krótkoterminowych” oraz „Prognozy oddziaływania na 

środowisko projektu Aktualizacji Programu ochrony powietrza 

dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań 

krótkoterminowych” i podanie ich do publicznej wiadomości w 

celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, poddaniu 

opiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

657/15 26.08.2015r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie określenia „Aktualizacji Programu 

ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z 

planem działań krótkoterminowych” i skierowania do 

właściwych wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz starostów, 

celem zaopiniowania 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.652.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.653.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.654.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.655.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.656.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.657.2015.pdf


658/15 26.08.2015r. wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy pożyczki 

pieniężnej udzielonej Spółce Świętokrzyskie Centrum Innowacji 

i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 

659/15 26.08.2015r. Zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 8.1.1, 8.3.1, 

8.5.1, 10.2.1, 10.4.1 oraz Działanie 10.1.  

660/15 26.08.2015r. przyjęcia zaktualizowanego regulaminu konkursu zamkniętego 

nr RPSW.08.03.01-IZ.00-26-002/15 w ramach Osi Priorytetowej 

8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020 

661/15 26.08.2015r. przyjęcia zaktualizowanego regulaminu konkursu zamkniętego 

nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-003/15 w ramach Osi Priorytetowej 

8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020 

662/15 26.08.2015r. przyjęcia zaktualizowanego regulaminu konkursu zamkniętego 

nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-006/15 w ramach Osi Priorytetowej 

8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020 

663/15 26.08.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

664/15 26.08.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

665/15 26.08.2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

666/15 28.08.2015r. przyjęcia zaktualizowanego regulaminu konkursu zamkniętego 

nr RPSW.08.03.01-IZ.00-26-002/15 w ramach Osi Priorytetowej 

8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020 

667/15 28.08.2015r. przyjęcia zaktualizowanego regulaminu konkursu zamkniętego 

nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-003/15 w ramach Osi Priorytetowej 

8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020 

668/15 2.09.2015r. udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Kielcach do zawarcia partnerstwa z Grupą Doradczą 

Projekt Sp. z o.o. i wspólnej realizacji projektu pt. „Certyfikat 

doświadczenia – model usług doradczych dla osób bezrobotnych 

w wieku powyżej 50 roku życia” przygotowywanego na konkurs 

ogłoszony przez Centrum Projektów Europejskich (konkurs nr 

POWR.04.03 00-IP.07-00-001/15)w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa IV. 

Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 

4.3. Współpraca ponadnarodowa, TEMAT 2: Zwiększenie 

dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z 

następujących grup: (…) osoby powyżej 50 roku życia (…) 

669/15 2.09.2015r. zmiany uchwały Nr 2456/13 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania  4.2 „Rozwój systemów lokalnej 

infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/13 Regionalnego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.658.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.659.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.660.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.661.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.662.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.663.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.664.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.665.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.666.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.667.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.668.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.669.2015.pdf


Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 

670/15 2.09.2015r. przyjęcia wzoru pre-umowy w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 dotyczącego przygotowania projektu pozakonkursowego, 

671/15 2.09.2015r. udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa do uczestnictwa w 

dniu 10.09.2015r. w zgromadzeniu wspólników spółki 

„Przewozy Regionalne” sp.  z o.o. oraz do wykonywania prawa 

głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego 

672/15 2.09.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej pt: "Przebudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 0469T Grzymałków - Smyków na odcinku od km 

10+293,96 do km 11+198,00 długości 904,04m" w ramach 

zadania pn.: "Przebudowa dróg łączących kopalnie "Pałęgi" i  

"Gościniec" z drogą krajową nr 74 dla przystosowania ich do 

ruchu ciężkiego" 

673/15 2.09.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej pt: "Budowa brakującego odcinka 

drogi gminnej nr 348003T Straszów-Pałegi gmina Mniów powiat 

kielecki na odcinku od drogi powiatowej nr 0470T Górniki-

Nalewajków-Wyrębów-Kłucko-Straszów do miejscowości Pałegi 

o długości 1161,17m" w ramach zadania pn.: "Przebudowa dróg 

łączących kopalnie "Pałęgi" i  "Gościniec"z drogą krajową nr 74 

dla przystosowania ich do ruchu ciężkiego", 

674/15 2.09.2015r. udzielenia imiennego upoważnienia dla Pana Damiana 

Urbanowskiego, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach i Pana Dariusza Wróbla Zastępcy 

Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg ds. Utrzymania Sieci 

Drogowej do wydawania i podpisywania zezwoleń na przejazd 

pojazdów nienormatywnych dla kategorii I po drogach 

wojewódzkich 

675/15 2.09.2015r. Przyznania nagrody rocznej za 2014 r. Panu Stanisławowi 

Góździowi - Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii 

w Kielcach. 

676/15 2.09.2015r. Przyznania nagrody rocznej za 2014 r. Pani Marcie Solnicy - 

Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. 

677/15 2.09.2015r. Przyznania nagrody rocznej za 2014 r. Pani Annie Mikołajczyk - 

Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w 

Kielcach. 

678/15 2.09.2015r. Przyznania nagrody rocznej za 2014 r. Panu Włodzimierzowi 

Wielgusowi - Dyrektorowi Wojewódzkiego Specjalistycznego 

Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w 

Kielcach. 

679/15 2.09.2015r. Przyznania nagrody rocznej za 2014 r. Panu Youssefowi 

Sleimanowii - Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. 

680/15 2.09.2015r. Przyznania nagrody rocznej za 2014 r. Panu Jerzemu 

Chojnackiemu - Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 

681/15 2.09.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

682/15 2.09.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

683/15 9.09.2015r. wyrażenia opinii na temat włączenia do Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „Starachowice”  – podstrefa Końskie 

nieruchomości, o łącznej powierzchni 17,3226 ha 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.670.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.671.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.672.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.673.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.674.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.675.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.676.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.677.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.678.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.679.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.680.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.681.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.682.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0683.2015.pdf


684/15 9.09.2015r. aktualizacji składu osobowego Świętokrzyskiej Rady Innowacji 

685/15 9.09.2015r. przyjęcia składu osobowego Komisji ds. naboru kandydatów na 

ekspertów do oceny projektów w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 (dla działań finansowanych z EFS), 

686/15 9.09.2015r. przyjęcia składu osobowego Komisji Oceny Projektów 

oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 

687/15 9.09.2015r. udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w 

sprawach objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” w 

dniu 10.09.2015r., 

688/15 9.09.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla opracowania projektowego pn: 

"Budowa drogi gminnej klasy Z, na przedłużeniu ul. Rzeczki od 

ul. Siennieńskiej do skrzyżowania ul. Bałtowskiej z ul. J. 

Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim", 

689/15 9.09.2015r. powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i 

upoważnienia do składania oświadczeń woli 

690/15 9.09.2015r. wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Kielcach na użyczenie pomieszczenia o powierzchni  41,8 m2  w 

Budynku przy ul. Radiowej 7 w Kielcach 

691/15 9.09.2015r. wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności 

leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. 

Rafała w Czerwonej Górze poprzez utworzenie: Oddziału 

Chirurgii Jednego Dnia, Poradni  Pulmonologicznej, Poradni 

Urologicznej 

692/15 9.09.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

693/15 9.09.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

694/15 9.09.2015r. zmieniająca uchwałę Nr 587/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego  

z dnia 29 lipca 2015 r. dot.  informacji  

o wykonaniu budżetu województwa za II  kwartał 2015 roku 

695/15 16.09.2015r. wyrażenia zgody na umieszczenie Herbu Województwa 

Świętokrzyskiego na przedmiotach okolicznościowych 

upamiętniających jubileusz 35-lecia Świętokrzyskiego Związku 

Badmintona w Kielcach, 

696/15 16.09.2015r. wyrażenia opinii na temat włączenia do Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „Starachowice”  – podstrefa Kielce 

nieruchomości, o łącznej powierzchni 6,0003 ha 

697/15 16.09.2015r. odwołania członka i powołanie nowego członka Komisji ds. 

naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dla działań finansowanych 

z EFS) 

698/15 16.09.2015r. przyjęcia Zasad wynagradzania ekspertów uczestniczących w 

procesie wyboru projektów do dofinansowania 

współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 (dla działań finansowanych  

z EFS), 

699/15 16.09.2015r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-387/08-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0684.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0685.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0686.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0687.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0688.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0689.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0690.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0691.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.692.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.693.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0694.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0695.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0696.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0697.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0698.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0699.2015.pdf


Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 1124/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 30 maja 2012 r. w sprawie dofinansowania  projektu 

konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości 

systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji, 

700/15 16.09.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

701/15 16.09.2015r. dokonania korekty w „Programie rozwoju bazy sportowej na 

2015 r. i lata następne w województwie świętokrzyskim”, 

przyjętym uchwałą Nr VII/149/15 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia „Programu rozwoju bazy sportowej na 2015 r. i lata 

następne w województwie świętokrzyskim”, 

702/15 16.09.2015r. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. 

Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, 

oraz powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na ww. stanowisko 

703/15 16.09.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

704/15 16.09.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

705/15 16.09.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

706/15 16.09.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

707/15 16.09.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

708/15 23.09.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.”Dokumentacja 

techniczna budowy ul. Nadrzecznej w Wąchocku” 

709/15 23.09.2015r. zmiany  uchwały Nr 2495/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” w  

ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/09 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

710/15 23.09.2015r. ponownego rozpatrzenia sprawy, w której Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007-2013 wydał w dniu 17.06.2015 r. decyzję  nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-157/11-2015/03 orzekająca o 

zwrocie przez Pana (dane osobowe zanonimizowane), 

zamieszkałego(dane osobowe zanonimizowane), całości 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i budżetu państwa wraz  

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych 

711/15 23.09.2015r. zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego 

ponownego rozpatrzenia sprawy, w której Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007 – 2013 wydał w dniu 17.06.2015 r. decyzję nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-157/11-2015/03 orzekającą             

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0700.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0701.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0702.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0703.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0704.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0705.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0706.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0707.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0708.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0709.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0710.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0711.2015.pdf


o zwrocie przez Pana (dane osobowe zanonimizowane), 

zamieszkałego(dane osobowe zanonimizowane),  całości 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych 

712/15 23.09.2015r. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. S. 

Żeromskiego w Kielcach 

713/15 23.09.2015r. wyrażenia zgody na złożenie przez Województwo 

Świętokrzyskie jako Lidera, wniosku aplikacyjnego na realizację 

projektu partnerskiego pn. "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - 

Nowoczesny Region", w konkursie ogłoszonym przez 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

na realizację , w ramach Osi priorytetowej 8 Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5 Rozwój i 

wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia 

ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i 

rozwoju CKZiU 

714/15 23.09.2015r. przesunięcia terminu rozpoczęcia naborów wniosków o 

dofinansowanie w części dotyczącej EFRR w ramach RPO WŚ 

2014-2020, 

715/15 23.09.2015r. zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

798/08 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 

716/15 23.09.2015r. przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPSW.09.03.01-

IZ.00-26-007/15 w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie 

społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020, 

717/15 23.09.2015r. zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Społecznego - Działanie 9.1, 10.5 oraz 

Poddziałanie 9.2.1 i 9.3.1 

718/15 23.09.2015r. przyjęcia zmiany warunków realizacji Priorytetów 

inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v, Oś priorytetowa 10. Otwarty 

rynek pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 

719/15 23.09.2015r. przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego zmieniającej Uchwałę Nr VII/140/15 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. w 

sprawie określenia dnia zakończenia okresu zbioru wybranych 

gatunków roślin uprawnych na terenie województwa 

świętokrzyskiego i skierowanie jej do konsultacji ze 

Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego, 

Świętokrzyską Izbą Rolniczą oraz Polskim Związkiem 

Łowieckim 

720/15 23.09.2015r. przyjęcia Planu operacyjnego na lata 2014 - 2015 Planu 

Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 

2020 dla województwa Świętokrzyskiego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0712.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0713.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0714.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0715.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0716.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0717.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0718.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0719.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0720.2015.pdf


721/15 23.09.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

722/15 23.09.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

723/15 23.09.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

724/15 23.09.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

725/15 23.09.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

726/15 30.09.2015r. zmiany uchwały Nr 1537/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury 

ochrony środowiska i energetycznej” w ramach dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr 3/08 z Regionalnego Programu 

Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013, 

727/15 30.09.2015r. projektu porozumienia z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego 

w Kielcach w sprawie zapewnienia opieki naukowo-

dydaktycznej nad Kolegium Pracowników Służb Społecznych 

im. Mieczysława Michałowicza w Skarżysku-Kamiennej 

728/15 30.09.2015r. zmiana uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na 

realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2015 r.,  

729/15 30.09.2015r. powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i 

upoważnienia do składania oświadczeń woli 

730/15 30.09.2015r. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa na 

lata 2015-2028  

731/15 30.09.2015r. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa na 

lata 2015-2028 

732/15 30.09.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

733/15 30.09.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

734/15 30.09.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

735/15 30.09.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

736/15 30.09.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

737/15 30.09.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

738/15 30.09.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

739/15 30.09.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

740/15 30.09.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

741/15 30.09.2015r. wyrażenia zgody na parafowanie uzgodnionej umowy o 

świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania 

kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa 

świętokrzyskiego w okresie od dnia 13 grudnia 2015r. do dnia 12 

grudnia 2020r. 

742/15 7.10.2015r. zmiany uchwały Nr 2494/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i 

subregionalnych ośrodków wzrostu” w ramach dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr 5/09 z Regionalnego Programu 

Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013 

743/15 7.10.2015r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-793/14-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 166/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0721.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0722.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0723.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0724.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0725.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0726.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0727.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0728.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0729.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0730.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0731.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0732.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0733.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0734.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0735.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0736.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0737.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0738.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0739.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0740.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0741.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0742.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0743.2015.pdf


dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie dofinansowania  projektu 

konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości 

systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

744/15 7.10.2015r. zmiany uchwały Nr 1962/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania 5.1 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony 

zdrowia” w  ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

2/09 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

745/15 7.10.2015r. przyznania nagród i wyróżnień „Talenty Świętokrzyskie” 

746/15 7.10.2015r. zlecenia Aeroklubowi Kieleckiemu w Masłowie realizacji 

zadania publicznego pn. „Udział zawodnika Jana Jawornika w 9 

Szybowcowych Mistrzostwach Świata Juniorów”, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert 

747/15 7.10.2015r. zlecenia Fundacji Kultury Wici realizacji zadania publicznego 

pn. Katalog „Kieleckie Inaczej 2015”,  

z pominięciem otwartego konkursu ofert 

748/15 7.10.2015r. rozpatrzenia uwag i wniosków do projektu „Programu ochrony 

środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2015-

2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025” wraz z 

„Prognozą oddziaływania na środowisko projektu programu 

ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 

2015-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025” 

749/15 7.10.2015r. przyjęcia regulaminu oraz ogłoszenie konkursu na wybór 

strategii rozwoju lokalnego (LSR) współfinansowanych ze 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach 

Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-

2020) 

750/15 7.10.2015r. ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie 

pomocy na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg 

lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 

energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

751/15 7.10.2015r. wyrażenia opinii do  projektu "Aktualizacji założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Miasta i Gminy Połaniec", w zakresie koordynacji współpracy z 

innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa  

752/15 7.10.2015r. zatwierdzenia Harmonogramu realizacji zadań Województwa 

Świętokrzyskiego na 2016 rok w ramach Krajowego Programu 

Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS 

753/15 7.10.2015r. Zmiany uchwały Nr 2642/10 z dnia 2.06.2010r.  dotyczącej 

powołania z inicjatywy Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów oraz 

zmiany Regulaminu określającego tryb powołania członków, 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0744.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0745.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0746.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0747.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0748.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0749.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0750.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0751.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0752.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0753.2015.pdf


organizacje oraz tryb działania Wojewódzkiej Społecznej Rady 

Seniorów 

754/15 7.10.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok  

755/15 7.10.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

756/15 7.10.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

757/15 7.10.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

758/15 7.10.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

759/15 14.10.2015r. wyrażenia opinii do  projektu "Planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Bodzechów", w 

zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz 

zgodności z polityką energetyczną państwa 

760/15 14.10.2015r. przyjęcia zaktualizowanego Planu Komunikacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 -2013, 

761/15 14.10.2015r. przyjęcia projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej w 

części dotyczącej Osi priorytetowej 11 Pomoc Techniczna 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i projektu kryteriów wyboru 

projektów dla Osi Priorytetowej 11 Pomoc Techniczna 

762/15 14.10.2015r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-795/14-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 2889/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie dofinansowania  projektu 

konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości 

systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

763/15 14.10.2015r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-792/14-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

Uchwały Nr 443/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie dofinansowania  projektu 

konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego  nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 "Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym"  

w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie jakości systemu 

komunikacyjnego regionu" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

764/15 14.10.2015r. wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, 

765/15 14.10.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

766/15 14.10.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

767/15 14.10.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

768/15 14.10.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0754.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0755.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0756.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0757.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0758.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0759.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0760.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0761.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0762.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0763.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0764.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0765.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0766.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0767.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0768.2015.pdf


769/15 14.10.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

770/15 14.10.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

771/15 14.10.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

772/15 14.10.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

773/15 14.10.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

774/15 14.10.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

775/15 22.10.2015r. zatwierdzenia po zmianach  planu finansowego  Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2015 rok, 

776/15 22.10.2015r. wyrażenia opinii do  „Aktualizacji projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Miasta Starachowice”, w zakresie koordynacji współpracy z 

innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa 

777/15 22.10.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa ulicy 

Kwarcianej w Kielcach z budową w niej kanalizacji deszczowej, 

oświetlenia ulicznego oraz przebudową niezbędnej infrastruktury 

technicznej położonej w Kielcach, przy ul. Kwarcianej", 

778/15 22.10.2015r. przyjęcie wzoru pre-umowy w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 dotyczący przygotowania projektów konkursowych 

779/15 22.10.2015r. przyjęcia "Wykazu Kandydatów na ekspertów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dla działań finansowanych 

z EFS)" 

780/15 22.10.2015r. przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPSW.09.02.01-

IZ.00-26-008/15 w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie 

społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 wraz z załącznikami 

781/18 22.10.2015r. przyjęcia zmiany warunków realizacji Priorytetów 

inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v, Oś priorytetowa 10. Otwarty 

rynek pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, 

782/15 22.10.2015r. wyrażenia zgody na zawarcie ugody, dotyczącej uregulowania 

roszczeń wobec Województwa Świętokrzyskiego z tytułu 

zarządzania lotniskiem w Masłowie  

w 2014 r. i 2015 r., 

783/15 22.10.2015r. rozpatrzenia uwag i wniosków do projektu „Aktualizacji 

Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego 

wraz z planem działań krótkoterminowych” oraz do „Prognozy 

oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji Programu 

ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z 

planem działań krótkoterminowych” 

784/15 22.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem 

na czas nieoznaczony 

785/15 22.10.2015r. powołania reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego do 

Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy 

Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 

786/15 22.10.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

787/15 22.10.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

788/15 22.10.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0769.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0770.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0771.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0772.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0773.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0774.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0775.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0776.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0777.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0778.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0779.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0780.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0781.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0782.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0783.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0784.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0785.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0786.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0787.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0788.2015.pdf


789/15 22.10.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

790/15 22.10.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

791/15 22.10.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

792/15 28.10.2015r. zmiany uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. w sprawie nadania 

numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie 

województwa świętokrzyskiego, 

793/15 28.10.2015r. „Programu regionalnego na rzecz aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych w wieku 50+” opracowanego przez Wojewódzki 

Urząd Pracy w Kielcach, którego realizacja zaplanowana została 

w 2016 roku 

794/15 28.10.2015r. aktualizacji składu osobowego Komisji Oceny Projektów 

oceniającej projekty konkursowe współfinasowane  

z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-

2020, 

795/15 28.10.2015r. przyjęcia zaktualizowanych wzorów umów dla ekspertów do 

oceny projektów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 (dla działań finansowanych z EFS), 

796/15 28.10.2015r. zmiany uchwały nr 2171/13 z dnia 11 września 2013 roku w 

sprawie dofinansowania projektu konkursowego jednostki 

organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

działającej w formie jednostki budżetowej nieposiadającej 

osobowości prawnej pod nazwą „Tworzenie kompleksowych 

terenów inwestycyjnych w Podzamczu k. Chęcin” w ramach 

Działania 2.4 „Tworzenie kompleksowych terenów 

inwestycyjnych” Osi Priorytetowej 2. „Wsparcie innowacyjności, 

budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału 

inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz 

określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

797/15 28.10.2015r. zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 01.10.2015 r. przez Gminę 

Łączna z siedzibą: Kamionki 60, 26-140 Łączna wpłaty w 

łącznej wysokości: 200 000,00 zł na poczet zobowiązań z tytułu 

zwrotu części dofinansowania, począwszy od zobowiązań   

o najwcześniejszych terminach płatności i odsetek w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, orzeczonych Decyzją 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.05.02.00-26-161/08-2014/04 z dnia 

26.02.2014 r., 

798/15 28.10.2015r. zmiany warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-002/10-00 pod 

nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji 

Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”  nr WND-

RPSW.02.02.00-26-002/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa 

infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 przyjętych uchwałą nr 2746/10 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku, 

799/15 28.10.2015r. wyrażenie opinii do  „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Sędziszów 

do roku 2020”, w zakresie koordynacji współpracy  

z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną 

państwa 

800/15 28.10.2015r. wyrażenie opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania 2: "Rozbudowa drogi 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0789.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0790.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0791.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0792.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0793.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0794.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0795.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0796.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0797.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0798.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0799.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0800.2015.pdf


powiatowej nr 0322T Porąbki - Kakonin - Huta Podłysica - Huta 

Szklana polegająca na budowie chodnika dla pieszych w 

miejscowości Huta Podłysica i Huta Szklana od km 7+350 do km 

11+380" - Etap I-IV, 

801/15 28.10.2015r. odwołania Pana Włodzimierza Wielgusa  

z funkcji Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 

Dziecięcego w Kielcach, 

802/15 28.10.2015r. odwołania składu Rady Społecznej Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w  Kielcach 

803/15 28.10.2015r. powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i 

upoważnienia do składania oświadczeń woli 

 

804/15 28.10.2015r. informacji o wykonaniu budżetu województwa 

za III  kwartał 2015 roku 

 

805/15 28.10.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015r. 

806/15 28.10.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015r. 

807/15 28.10.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015r. 

808/15 30.10.2015r. UCHYLENIA UCHWAŁY NR 731/15 Z DNIA 30 WRZEŚNIA 

2015 R. W SPRAWIE ZMIANY W WIELOLETNIEJ 

PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2015 – 2028 

809/15 30.10.2015r. UCHYLENIA UCHWAŁY NR 737/15  ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 30 

WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE 

WOJEWÓDZTWA NA 2015 ROK. 

810/15 5.11.2015r. powołania dyrektora Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach, 

811/15 5.11.2015r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-791/13-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

Uchwały Nr 3198/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dofinansowania  projektu 

konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego  nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 "Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym" w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie jakości 

systemu komunikacyjnego regionu" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

812/15 5.11.2015r. przyjęcie zaktualizowanego Harmonogramu konkursów na 2015 

rok w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

813/15 5.11.2015r. przyjęcia Regulaminu Działalności Konsorcjów na rzecz rozwoju 

inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego 

814/15 5.11.2015r. przygotowania propozycji kryteriów wyboru projektów dla 

Poddziałania 9.3.2 w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9v Osi 

priorytetowej 9 współfinansowanej  

z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 

815/15 5.11.2015r. akceptacji projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0801.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0802.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0803.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0804.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0805.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0806.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0807.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0808.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0809.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0810.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0811.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0812.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0813.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0814.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0815.2015.pdf


Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 9.3.2 

816/15 5.11.2015r. aktualizacji składu osobowego Komisji Oceny Projektów 

oceniającej projekty konkursowe współfinasowane  

z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-

2020 

817/15 5.11.2015r. wyrażenia opinii do  projektu "Aktualizacji założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Miasta i Gminy Połaniec", w zakresie koordynacji współpracy z 

innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa 

818/15 5.11.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa drogi 

gminnej - ul. Bławatna w Ożarowie 

819/15 5.11.2015r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu 

przejścia z mocy prawa na własność Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości położonej  

w Siesławicach, gmina Busko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działki: nr 254/3 o pow. 0,0058 ha i nr 255/5 o 

pow. 0,0551 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi 

wojewódzkiej Nr 973, 

820/15 5.11.2015r. zmiany uchwały Nr 346/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie podziału 

środków PFRON w 2015r. na realizację zadań Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego wynikających z ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie: 

dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. 

Nr 1409, z późn. zm.), dotyczących obiektów służących 

rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z 

wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; dofinansowania kosztów 

tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, 

821/15 5.11.2015r. udzielenia pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu 

Zbigniewowi Stefańczykowi 

822/15 5.11.2015r. wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 

823/15 5.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

824/15 5.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

825/15 5.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

826/15 5.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

827/15 5.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

828/15 5.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

829/15 5.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

830/15 5.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

831/15 5.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

832/15 5.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

833/15 5.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

834/15 5.11.2015r. Akceptacji wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego 

badanie sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Kielcach na lata 2015 -2017. 

835/15 10.11.2015r. wyrażenia zgody na podpisanie Listu Intencyjnego 

potwierdzającego wolę wspólnego działania ukierunkowanego na 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0816.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0817.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0818.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0819.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0820.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0821.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0822.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0823.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0824.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0825.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0826.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0827.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0828.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0829.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0830.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0831.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0832.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0833.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0834.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0835.2015.pdf


poprawę bezpieczeństwa, standardu i zwiększenia wykorzystania 

transportu kolejowego w Województwie Świętokrzyskim 

836/15 10.11.2015r. zlecenia Kieleckiemu Towarzystwu Naukowemu realizacji 

zadania publicznego Wydanie publikacji pn. „Osadnictwo 

niemieckie na ziemiach między Pilicą a Wisłą w latach 1815-

1864”, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

837/15 10.11.2015r. zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Działanie 4.5 

"Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo" 

(Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały),  Tabeli wskaźników 

rezultatu bezpośredniego i produktu dla działania 4.5 (Załącznik 

nr 2 do niniejszej Uchwały) oraz kryteriów wyboru operacji  

wspólfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. 

wymogów  formalnych i kryteriów oceny formalnej dla 

wszystkich działań w ramach Osi priorytetowych 1-7 (Załącznik 

nr 3 do niniejszej Uchwały) i  kryteriów merytorycznych dla 

działania 4.5 (Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały), 

838/15 10.11.2015r. zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  - Działanie 4.4 

"Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego" (Załącznik 

nr 1 do niniejszej Uchwały), Tabeli wskaźników rezultatu 

bezpośredniego i produktu dla działania 4.4 (Załącznik nr 2 do 

niniejszej Uchwały) oraz kryteriów wyboru operacji 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. 

kryteriów merytorycznych dla działania 4.4 (Załącznik nr 3 do 

niniejszej Uchwały), 

839/15 10.11.2015r. przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

840/15 10.11.2015r. przyjęcia wzoru Decyzji o dofinansowaniu projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

841/15 10.11.2015r. przyjęcia wzoru Porozumienia  

o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 

842/15 10.11.2015r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-387/08-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 1124/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 30 maja 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu 

konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej  

w ramach Działania 3.1 "Rozwój nowoczesnej infrastruktury 

komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym" 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0836.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0837.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0838.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0839.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0840.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0841.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0842.2015.pdf


w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie jakości systemu 

komunikacyjnego regionu" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

843/15 10.11.2015r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-762/11-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 540/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 7 września 2011 r. w sprawie dofinansowania  projektu 

kluczowego jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach 

Działania 3.1 "Rozwój nowoczesnej infrastruktury 

komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym" 

w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie jakości systemu 

komunikacyjnego regionu" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

844/15 10.11.2015r. konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2016 r oraz powołania zespołu 

opiniodawczo- konsultacyjnego  projekt Programu 

845/15 10.11.2015r. zmiany Uchwały Nr 702/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2015 roku 

846/15 10.11.2015r. zmiany uchwały nr 2989/14 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 3 września 2014 r. w sprawie 

powierzenia dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego 

w Kielcach realizacji zadań Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego wynikających z wdrażania Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) 

847/15 10.11.2015r. sposobu załatwienia petycji Bioelektra Group S.A. z siedzibą w 

Warszawie, dotyczącej ujęcia w „Planie gospodarki odpadami 

dla województwa świętokrzyskiego” 2016-2022 (WPGO) oraz w 

planie inwestycyjnym instalacji do mechaniczno-cieplnego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych jako 

instalacji regionalnej planowanej do budowy w województwie 

świętokrzyskim 

848/15 10.11.2015r. podjęcie uchwały w sprawie sposobu załatwienia petycji(dane 

osobowe zanonimizowane), zam. (dane osobowe 

zanonimizowane),  dotyczącej ujęcia w „Planie gospodarki 

odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2016-2022 

(WPGO) oraz w planie inwestycyjnym systemu odbioru i 

segregacji odpadów komunalnych – Systemu EKO AB 

849/15 10.11.2015r. załatwienia wniosku Zakładu Usług Komunalnych Celiny Sp. z 

o.o. w Micigoździe, ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów, 

dotyczącego ujęcia w uchwale w sprawie wykonania „Planu 

gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-

2018 (WPGO) instalacji: do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, do 

składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz pozostałości  z sortowania odpadów 

komunalnych, położonych w msc. Przededworze, gm. 

Chmielnik, jako instalacji regionalnych w regionie 4 gospodarki 

odpadami komunalnymi 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0843.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0844.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0845.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0846.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0847.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0848.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0849.2015.pdf


850/15 10.11.2015r. rozpatrzenia uwag i wniosków do projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego zmieniającej Uchwałę Nr 

VII/140/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 

kwietnia 2015 r. w sprawie określenia dnia zakończenia okresu 

zbioru wybranych gatunków roślin uprawnych na terenie 

województwa świętokrzyskiego. Przyjęcia sprawozdania z 

przebiegu  

i wyników konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego zmieniającej Uchwałę Nr VII/140/15 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. w 

sprawie określenia dnia zakończenia okresu zbioru wybranych 

gatunków roślin uprawnych na terenie województwa 

świętokrzyskiego celem przedłożenia do publicznej wiadomości 

na stronie internetowej tut. Urzędu. Skierowanie projektu 

Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zmieniającej 

Uchwałę Nr VII/140/15 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie 

określenia dnia zakończenia okresu zbioru wybranych gatunków 

roślin uprawnych na terenie województwa świętokrzyskiego na 

posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony 

Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz 

posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

851/15 10.11.2015r. przyjęcia kryterium regionalnego do oceny wniosków 

zgłaszanych propozycji w ramach Planów operacyjnych Planu 

Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014 – 

2020 

852/15 10.11.2015r. ogłoszenia Konkursu propozycji operacji do realizacji w Planie 

operacyjnym na lata 2016 – 2017 w 2016 roku, Planu Działania 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla 

województwa świętokrzyskiego 

853/15 13.11.2015r. sprawie projektu uchwały budżetowej Województwa 

Świętokrzyskiego na 2016 rok wraz z uzasadnieniem  i 

materiałami informacyjnymi 

854/15 13.11.2015r. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2043; 

855/15 13.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

856/15 13.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

857/15 13.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

858/15 18.11.2015r. zawarcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego aneksu 

nr 5 do porozumienia zawartego w dniu 31.10.2013r. w sprawie 

powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu zadania własnego 

Województwa Małopolskiego w zakresie przygotowania zadania 

inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na 

odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową 

przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" w części 

zlokalizowanej na obszarze Województwa Małopolskiego 

859/15 18.11.2015r. przyjęcia projektu Planu Ewaluacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, 

860/15 18.11.2015r. przyjęcia dokumentu pn: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji 

Zarządzającej oraz Instytucji certyfikującej RPO WŚ na lata 

2014-20120 /wersja2/, 

861/15 18.11.2015r. przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPSW.09.01.00-

IZ.00-26-009/15 w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie 

społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Programu 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0850.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0851.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0852.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0853.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0854.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0855.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0856.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0857.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0858.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0859.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0860.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0861.2015.pdf


Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 wraz z załącznikami, 

862/15 18.11.2015r. przyjęcia wzorów załączników do umów  

o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020, 

863/15 18.11.2015r. zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 2.2 

,,Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych" wraz z 

załącznikami (tj. tabelą wskaźników rezultatu bezpośredniego i 

produktu dla Działania 2.2  i  kryteriami merytorycznymi dla 

działania 2.2) 

864/15 18.11.2015r. zmiany Uchwały nr 2171/13 z dnia 11 września 2013 roku w 

sprawie dofinansowania projektu konkursowego jednostki 

organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

działającej w formie jednostki budżetowej nieposiadającej 

osobowości prawnej pod nazwą „Tworzenie kompleksowych 

terenów inwestycyjnych w Podzamczu k. Chęcin” w ramach 

Działania 2.4 „Tworzenie kompleksowych terenów 

inwestycyjnych” Osi Priorytetowej 2. „Wsparcie innowacyjności, 

budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału 

inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz 

określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji, 

865/15 18.11.2015r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-758/10-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

Uchwały Nr 956/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 7 marca 2012 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego 

projektu kluczowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 "Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym  

i ponadregionalnym" w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie 

jakości systemu komunikacyjnego regionu" Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego 

realizacji, 

866/15 18.11.2015r. powołania komisji stypendialnej 

867/15 18.11.2015r. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach 

za 2015 

868/15 18.11.2015r. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. 

Kolberga w Kielcach za 2015 r., 

869/15 18.11.2015r. zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Muzeum 

Narodowego w Kielcach 

870/15 18.11.2015r. zaopiniowania projektu zmiany Regulaminu Organizacyjnego 

Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w 

Kielcach, 

871/15 18.11.2015r. przyjęcia regulaminu naboru kandydatów na ekspertów i 

prowadzenie wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0862.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0863.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0864.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0865.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0866.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0867.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0868.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0869.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0870.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0871.2015.pdf


w procesie wyboru strategii rozwoju lokalnego (LSR) 

kierowanego przez społeczność 

872/15 18.11.2015r. rozpatrzenia: 1) uwag i wniosków do projektu aktualizacji „Planu 

gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” oraz 

projektu „Planu inwestycyjnego dla województwa 

świętokrzyskiego”, 2) wniosków uwzględnionych w Raporcie o 

przesłankach uzasadniających przeprowadzenie aktualizacji 

„Planu gospodarki odpadami dla województwa 

świętokrzyskiego” 2012-2018, 

873/15 18.11.2015r. 19. przyjęcie treści projektu „Aktualizacji Programu ochrony 

powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem 

działań krótkoterminowych”, po przeprowadzeniu strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko 

874/15 18.11.2015r. przyjęcia raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla 

województwa świętokrzyskiego” 

875/15 18.11.2015r. zmiany Uchwały Nr 121/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego  

z dnia 8 stycznia 2015 roku 

876/15 18.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

877/15 18.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

878/15 18.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

879/15 18.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

880/15 18.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

881/15 18.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

882/15 18.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

883/15 18.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

884/15 18.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

885/15 18.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

886/15 18.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

887/15 18.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

888/15 18.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

889/15 20.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

890/15 20.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

891/15 20.11.2015r. W sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela zobowiązań 

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach 

892/15 20.11.2015r. Zmiany uchwały Nr 336/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia  

2015 r. w sprawie udzielenia pożyczki pieniężnej 

krótkoterminowej Spółce Świętokrzyskie Centrum Innowacji i 

Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 

893/15 23.11.2015r. przyjęcia uszczegółowienia dla inteligentnych specjalizacji 

Województwa Świętokrzyskiego 

894/15 23.11.2015r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.05.00-IZ.00-26-010/15 dedykowanego dla Obszaru 

Strategicznej Interwencji – Obszaru Uzdrowiskowego w ramach 

Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe 

Działania 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych 

przyrodniczo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami 

895/15 23.11.2015r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.05.00-IZ.00-26-011/15 dedykowanego dla Obszaru 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0872.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0873.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0874.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0875.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0876.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0877.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0878.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0879.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0880.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0881.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0882.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0883.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0884.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0885.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0886.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0887.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0888.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0889.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0890.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0891.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0892.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0893.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0894.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0895.2015.pdf


Strategicznej Interwencji – Obszaru Gór Świętokrzyskich w 

ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe 

Działania 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych 

przyrodniczo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami 

896/15 23.11.2015r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.05.00-IZ.00-26-012/15 w ramach Osi Priorytetowej 4 

– Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.5 Ochrona i 

wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020 wraz z załącznikami 

897/15 23.11.2015r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.04.00-IZ.00-26-013/15 dedykowanego dla Obszaru 

Strategicznej Interwencji – Obszaru Uzdrowiskowego w ramach 

Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe 

Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami 

898/15 23.11.2015r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.04.00-IZ.00-26-014/15 dedykowanego dla Obszaru 

Strategicznej Interwencji – Obszaru Gór Świętokrzyskich w 

ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe 

Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami 

899/15 23.11.2015r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.04.00-IZ.00-26-015/15 w ramach Osi Priorytetowej 4 

– Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.4 Zachowanie 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 wraz z załącznikami 

900/15 23.11.2015r. Przyjęcia harmonogramu naborów  wniosków o dofinansowanie 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok 

901/15 23.11.2015r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.02.02.00-IZ.00-26-016/15 w ramach Osi Priorytetowej 2 

– Konkurencyjna gospodarka Działania 2.2 Tworzenie nowych 

terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami 

902/15 25.11.2015r. przyjęcia raportu z realizacji „Programu małej retencji dla 

województwa świętokrzyskiego” za lata 2013-2014 

903/15 25.11.2015r. przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych w części 

dotyczącej Osi Priorytetowej 11 Pomoc Techniczna 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

904/15 25.11.2015r. zmiany warunków nr UDA-RPSW.02.01.00-26-034/10-00 pod 

nazwą „Centrum Nauki Leonardo da Vinci” nr WND-

RPSW.02.01.00-26-034/10 Regionalnego Centrum Naukowo - 

Technologicznego - jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego działającej w formie jednostki 

budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej w ramach 

Działania 2.1 „Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności 

dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora 

„badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0896.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0897.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0898.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0899.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0900.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0901.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0902.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0903.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0904.2015.pdf


Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

stanowiących załącznik do uchwały nr  1512/12 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2012 roku 

905/15 25.11.2015r. wyrażenia opinii do  aktualizacji dokumentu pn. „Założenia do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Gminy Daleszyce”, w zakresie koordynacji współpracy z 

innymi gminami oraz zgodności  

z polityką energetyczną państwa 

906/15 25.11.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa ulicy 

Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w 

Skarżysku - Kamiennej" 

907/15 25.11.2015r. zlecenia Stowarzyszeniu Absolwentów, Nauczycieli i 

Sympatyków Zespołu Szkól Hutniczych i Zespołu Szkół nr 3 w 

Ostrowcu Świętokrzyskim realizacji zadania publicznego pn. 

Udział w Międzynarodowych Targach Wynalazków SIIF 2015 w 

Seulu, Korea Południowa w terminie 26-29.11.2015 r., z 

pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu nauki, edukacji, 

oświaty  

i wychowania 

908/15 25.11.2015r. zmiany „Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 

Województwo Świętokrzyskie na rok 2015” 

909/15 25.11.2015r. powołania Rady Programowej w Kolegium Pracowników Służb 

Społecznych im. Mieczysława Michałowicza w Skarżysku-

Kamiennej 

910/15 25.11.2015r. powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i 

upoważnienia do składania oświadczeń woli, 

911/15 25.11.2015r. powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i 

upoważnienia do składania oświadczeń woli, 

912/15 25.11.2015r. dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania 

finansowego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach 

za 2015 rok 

913/15 25.11.2015r. dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania 

finansowego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy 

za 2015 rok 

914/15 25.11.2015r. dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania 

finansowego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze za 2015 rok. 

915/15 25.11.2015r. wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania 

finansowego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach               za 

2015 rok. 

916/15 25.11.2015r. dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania 

finansowego               Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze za 2015 

rok. 

917/15 25.11.2015r. wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania 

finansowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 

za 2015 rok. 

918/15 25.11.2015r. zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

składu Kapituły VIII edycji nagrody "Świętokrzyska Victoria" 

919/15 25.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

920/15 25.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

921/15 25.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0905.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0906.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0907.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0908.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0909.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0910.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0911.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0912.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0913.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0914.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0915.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0916.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0917.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0918.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0919.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0920.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0921.2015.pdf


922/15 25.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

923/15 25.11.2015r. przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju 

infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020”. 

924/15 25.11.2015r. zmiany uchwały Nr 1204/12 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie 

wskazania Członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu 

kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym 

925/15 30.11.2015r. przyjęcie dokumentu pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji 

Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

(wersja 3)” 

926/15 30.11.2015r. przyjęcie zaktualizowanego Harmonogramu konkursów na 2015 

rok  

w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

927/15 30.11.2015r. zmiany warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 pod 

nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury 

Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w 

ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa 

informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przyjętych 

uchwałą nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 7 lipca 2010 roku 

928/15 30.11.2015r. wyrażenia opinii Zarządu Województwa do „Aktualizacji 

projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Starachowice”, w 

zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz 

zgodności z polityką energetyczną państwa, 

929/15 30.11.2015r. przyznania stypendiów Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego 

930/15 30.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

931/15 30.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

932/15 30.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

933/15 30.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

934/15 30.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

935/15 30.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

936/15 30.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

937/15 30.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

938/15 30.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

939/15 30.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

940/15 30.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

941/15 30.11.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

942/15 7.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

943/15 7.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

944/15 7.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

945/15 7.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

946/15 7.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0922.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0923.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0924.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0925.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0926.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0927.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0928.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0929.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0930.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0931.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0932.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0933.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0934.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0935.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0936.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0937.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0938.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0939.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0940.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0941.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0942.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0943.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0944.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0945.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0946.2015.pdf


947/15 7.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

948/15 7.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

949/15 7.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

95015 7.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

951/15 9.12.2015r. ustalenia podziału kwot środków Funduszu Pracy dla 

samorządów powiatowych na finansowanie w 2016 roku 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych 

zadań 

952/15 9.12.2015r. wyrażenia zgody na podpisanie umowy o świadczenie usług 

publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów 

pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego w 

okresie od dnia 13 grudnia 2015r. do dnia 12 grudnia 2020r. 

953/15 9.12.2015r. zmiany  uchwały Nr 2495/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” w  

ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/09 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

954/15 9.12.2015r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-791/13-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

Uchwały Nr 3198/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dofinansowania  projektu 

konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego  nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 "Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym"  

w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie jakości systemu 

komunikacyjnego regionu" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

955/15 9.12.2015r. przyjęcia propozycji kryteriów merytorycznych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działań: 2.4 Promocja 

gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu; 2.5 

Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP; 3.2 Efektywność 

energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach; 

4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie 

ich skutków (typ projektu: tworzenie i poprawa jakości 

systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach 

nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych (dostosowanie do 

potrzeb osób niepełnosprawnych), w tym z uwzględnieniem 

zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego przede 

wszystkim dla Ochotniczych Straży Pożarnych); 4.3 Gospodarka 

wodno-ściekowa; 5.1 Infrastruktura drogowa; 7.3 Infrastruktura 

zdrowotna i społeczna,  oraz dla działań ZIT KOF realizowanych 

w trybie pozakonkursowym, tj. działań: 6.1 Efektywność 

energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF; 6.2 

Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona 

mobilność miejska - ZIT KOF; 6.3 Ochrona i wykorzystanie 

obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF; 6.4 Infrastruktura 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0947.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0948.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0949.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0950.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0951.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0952.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0953.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0954.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0955.2015.pdf


drogowa - ZIT KOF; 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa 

ZIT KOF  

956/15 9.12.2015r. zatwierdzenia projektu planu finansowego  Świętokrzyskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na 2016 rok, 

957/15 9.12.2015r. zatwierdzenia Programu działalności Świętokrzyskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na 2016 rok, 

958/15 9.12.2015r. zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Doradztwa 

Rolniczego działającej przy Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa 

Rolniczego w Modliszewicach 

959/15 9.12.2015r. zatwierdzenia Cennika Usług Świętokrzyskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

960/15 9.12.2015r. rozpatrzenia uwag i wniosków do projektu „Programu ochrony 

środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2015-

2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025” wraz z 

„Prognozą oddziaływania na środowisko projektu programu 

ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 

2015-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025” 

961/15 9.12.2015r. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 

im W. Gombrowicza w Kielcach za 2015 r.,   

962/15 9.12.2015r. powołania Komisji Zdrowotnej 

963/15 9.12.2015r. przyjęcia Planu Działań w sektorze zdrowia na rok 2016 w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego 2014-2020 

964/15 9.12.2015r. wyrażenia zgody na zorganizowanie przez Województwo 

Świętokrzyskie wraz z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, 

konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów 

rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie 

Województwa Świętokrzyskiego, w ramach Działania 3.1 

Skuteczni beneficjenci, Priorytetu III Potencjał beneficjentów 

funduszy europejskich, Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2014-2020 

965/15 9.12.2015r. zatwierdzenia aktualizacji dokumentu "Instrukcje wykonawcze 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pełniącego rolę 

Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetów Inwestycyjnych 8i, 8iii 

oraz 8v Osi Priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020" 

966/15 9.12.2015r. zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 9.3.2 

967/15 9.12.2015r. zatwierdzenia  "Warunków i zasad naboru projektu 

pozakonkursowego w ramach Poddziałania 9.3.2 realizowanego 

przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020" wraz z załącznikami 

968/15 9.12.2015r. zmiany uchwały Nr 336/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie 

udzielenia pożyczki pieniężnej krótkoterminowej Spółce 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z 

o.o. z siedzibą w Kielcach, 

969/15 9.12.2015r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu 

przejścia z mocy prawa na własność Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Strawczynie, 

gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0956.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0957.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0958.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0959.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0960.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0961.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0962.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0963.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0964.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0965.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0966.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0967.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0968.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0969.2015.pdf


nr 609/5 o pow. 0,0159 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi 

wojewódzkiej  

Nr 748, 

970/15 9.12.2015r. zmiany Uchwały Nr 633/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia 

pożyczki krótkoterminowej dla Świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii w Morawicy, 

971/15 9.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015r. 

972/15 9.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015r. 

973/15 9.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015r. 

974/15 9.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015r. 

975/15 16.12.2015r. ustalenia podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2016 roku: 

wsparcia zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. 

pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, 

mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do 

celów zawodowych; wsparcia kształcenia ustawicznego 

pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez 

co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o 

szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do 

emerytury pomostowej; wsparcia młodych, nowozatrudnionych 

pracowników na podstawie umów, o których mowa a art. 150f 

ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

976/15 16.12.2015r. ustalenia „Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla 

samorządów powiatowych przeznaczonych na refundację w 

latach 2016 – 2018 części kosztów poniesionych na 

wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne 

skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia”; Dokonanie, w 

oparciu o ustalone Kryteria…,  podziału środków Funduszu 

Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w latach 

2016 – 2018 zadań określonych w art. 150f ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 

149 z późn. zmianami), 

977/15 16.12.2015r. przyjęcia zaktualizowanych wzorów umów dla ekspertów do 

oceny projektów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 (dla działań finansowanych z EFS), 

978/15 16.12.2015r. aktualizacji składu osobowego Komisji Oceny Projektów 

oceniającej projekty konkursowe współfinasowane  

z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-

2020 

979/15 16.12.2015r. anulowania konkursu zamkniętego nr RPSW.09.03.01-IZ.00-26-

007/15 w ramach Osi Priorytetowej 9-Wlączenie społeczne i 

walka z ubóstwem Regionalnego programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

980/15 16.12.2015r. zmiany uchwały Nr 88/14 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia 

pożyczki długoterminowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury 

im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, 

981/15 16.12.2015r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-758/10-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

Uchwały Nr 956/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 7 marca 2012 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0970.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0971.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0972.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0973.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0974.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0975.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0976.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0977.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0978.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0979.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0980.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0981.2015.pdf


projektu kluczowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 "Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym  

i ponadregionalnym" w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie 

jakości systemu komunikacyjnego regionu" Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego 

realizacji 

982/15 16.12.2015r. zatwierdzenia Rocznych Planów Działań w ramach osi 

Priorytetowej 11 Pomoc Techniczna RPOWŚ na lata 201-2020, 

983/15 16.12.2015r. zmiany uchwały Nr 2379/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania  5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa 

kulturowego, turystyki i sportu”  w ramach dwuetapowych 

konkursów zamkniętych nr 4/08 i nr 4/09 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 

984/15 16.12.2015r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-792/14-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

Uchwały Nr 443/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 10 czerwca 2015 r.                             w sprawie 

dofinansowania  projektu konkursowego jednostki 

organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego  

nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 

"Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o 

znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym" w Osi Priorytetowej 

3. "Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu" 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia 

szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

985/15 16.12.2015r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-795/14-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

Uchwały Nr 2889/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie dofinansowania  projektu 

konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego  nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 "Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym" w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie jakości 

systemu komunikacyjnego regionu" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

986/15 16.12.2015r. zmiany uchwały Nr 2337/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia  

z Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury 

ochrony środowiska i energetycznej” w ramach dwuetapowych 

konkursów zamkniętych nr 3/08 i nr 3/09 Regionalnego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0982.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0983.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0984.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0985.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0986.2015.pdf


programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 

987/15 16.12.2015r. przyjęcia Rocznych Planów Działań  

w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 na rok 2015 i 2016 w zakresie działań Departamentu 

Polityki Regionalnej, 

988/15 16.12.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa obiektu 

mostowego w km 1+543 drogi powiatowej nr 0592T ul. 

Żeromskiego w m. Suchedniów wraz z dojazdami w niezbędnym 

zakresie", 

989/15 16.12.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa drogi 

oznaczonej w MPZPT symbolem 1 KDD w Kielcach na odcinku 

o długości ok. 250m, stanowiącej dojazd do ROD „Narcyz” od 

strony ul. Ściegiennego", 

990/15 16.12.2015r. wyrażenia opinii do  projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mirzec”, 

w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz 

zgodności z polityką energetyczną państwa 

991/15 16.12.2015r. wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony środowiska dla 

powiatu włoszczowskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 

roku 2023” 

992/15 16.12.2015r. zmiany uchwały Nr 2379/13 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie 

udzielenia pożyczki długoterminowej dla Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego 

w Kielcach, 

993/15 16.12.2015r. Zmiana uchwały Nr 1861/13 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie udzielenia 

pożyczki długoterminowej dla Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego 

w Kielcach 

994/15 16.12.2015r. przyjęcia  projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia apelu o konieczności 

umożliwienia wsparcia w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, szpitali z terenu 

województwa świętokrzyskiego posiadających oddziały kliniczne 

995/15 16.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

996/15 16.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

997/15 16.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

998/15 16.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

999/15 16.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1000/15 16.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1001/15 16.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1002/15 16.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1003/15 16.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1004/15 16.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1005/15 16.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1006/15 16.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1007/15 16.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1008/15 16.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0987.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.0988.2015.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1001.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1002.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1003.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1004.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1005.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1006.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1007.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1008.2015.pdf


1009/15 16.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1010/15 16.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1011/15 16.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1012/15 16.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1013/15 16.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1014/15 16.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1015/15 16.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1016/15 16.12.2015r. Projektów planów finansowych na 2016 rok 

1017/15 21.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1018/15 21.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1019/15 21.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1020/15 21.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1021/15 21.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1022/15 21.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1023/15 21.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1024/15 21.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1025/15 21.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1026/15 23.12.2015r. wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 

marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

1027/15 23.12.2015r. przyjęcia projektu „Programu ochrony środowiska dla 

województwa świętokrzyskiego na lata 2015-2020 z 

uwzględnieniem perspektywy do roku 2025” oraz przejęcia 

projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla 

województwa świętokrzyskiego na lata 2015-2020 z 

uwzględnieniem perspektywy do roku 2025” 

1028/15 23.12.2015r. zwrotu przez Gminę Skarżysko-Kamienna z siedzibą ul. 

Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, części 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego udzielonego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-

RPSW.04.01.00-26-202/08-00 wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych 

1029/15 23.12.2015r. zaliczenia z urzędu dokonaną w dniu 30.11.2015 r. przez Gminę 

Nowa Słupia,  Rynek 15, 26- 006 Nowa Słupia wpłatę w łącznej 

wysokości 10 000,00 zł na poczet zobowiązań z tytułu zwrotu 

części dofinansowania, począwszy od zobowiązań o 

najwcześniejszych terminach płatności i odsetek w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, orzeczonych Decyzją 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.05.02.00-26-167/08-2015/01 z dnia 

08.01.2015 r. 

1030/15 23.12.2015r. zaliczenia z urzędu dokonaną w dniu 30.11.2015 r. przez Gminę 

Nowa Słupia,  Rynek 15, 26- 006 Nowa Słupia wpłatę w łącznej 

wysokości 10 000,00 zł na poczet zobowiązań z tytułu zwrotu 

części dofinansowania, począwszy od zobowiązań  

o najwcześniejszych terminach płatności i odsetek w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, orzeczonych Decyzją 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.04.02.00-26-231/08-2014/18 z dnia 

17.09.2014 r., 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1009.2015.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1021.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1022.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1023.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1024.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1025.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1026.2015.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1029.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1030.2015.pdf


1031/15 23.12.2015r. przyjęcia "Planu Wykonawczego  Strategii Badań i 

Innowacyjności (RIS3) Od absorbcji do rezultatów- jak pobudzić 

potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+" 

1032/15 23.12.2015r. przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków 

o dofinansowanie w ramach  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 na 2016 rok, 

1033/15 23.12.2015r. zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, przyjętego Uchwałą nr 

689/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 

grudnia 2007 r., 

1034/15 23.12.2015r. upoważnienia Pana Tomasza Janusza - Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz 

podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących 

Zadania pn. "Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie 

albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy 

zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego” w 

ramach Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci, Priorytetu III 

Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

1035/15 23.12.2015r. przyjęcia dokumentu pn. „Zlecenia dotyczącego zamknięcia 

Regionalnego programu operacyjnego dla województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

1036/15 23.12.2015r. zmiany uchwały nr 732/08 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie: powołania 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

1037/15 23.12.2015r. zatwierdzenia Rocznych Planów  Działań w ramach Osi 

Priorytetowej 11 Pomoc Techniczna RPOWŚ na lata 2014-2020, 

1038/15 23.12.2015r. zatwierdzenia Rocznych Planów  Działań w ramach Osi 

Priorytetowej 11 Pomoc Techniczna RPOWŚ na lata 2014-2020 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach 

1039/15 23.12.2015r. przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPSW.09.03.01-

IZ.00-26-018/16 w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie 

społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej 

wraz z załącznikami 

1040/15 23.12.2015r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania, w ramach 

Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 

8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz 

wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU 

1041/15 23.12.2015r. wyrażenia opinii do  „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Sędziszów 

do roku 2020”, w zakresie koordynacji współpracy  

z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną 

państwa 

1042/15 23.12.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa ul. 

Głęboczka w Kielcach" 

1043/15 23.12.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa dróg 

gminnych na osiedlu w Borkowie 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1031.2015.pdf
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1044/15 23.12.2015r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: Wykonanie projektu 

budowlanego - "Rozbudowy drogi w miejscowości Tumlin - 

Węgle na odcinku od skrzyżowania do cmentarza, Gmina 

Zagnańsk", 

1045/15 23.12.2015r. zmiany Uchwały Nr 127/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 8 stycznia 2015 roku 

1046/15 23.12.2015r. zmniejszenia funduszu zakładu Świętokrzyskiego Centrum 

Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach 

o stratę z lat ubiegłych 

1047/15 23.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1048/15 23.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1049/15 23.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1050/15 23.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1051/15 23.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1052/15 23.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1053/15 30.12.2015r. udzielenia pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu 

Zbigniewowi Stefańczykowi 

1054/15 30.12.2015r. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia drugiej wersji projektu 

Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

1055/15 30.12.2015r. przyjęcia procedur związanych z obsługą działań Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 delegowanych 

do wdrażania na poziomie Samorządu Województwa 

1056/15 30.12.2015r. przyjęcia Listy Projektów Własnych do realizacji w ramach 

Planu operacyjnego na lata 2016 – 2017 w 2016 roku, Planu 

Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 

2020 dla województwa świętokrzyskiego, 

1057/15 30.12.2015r. przyjęcia Listy rankingowej propozycji operacji do realizacji w 

ramach Planu operacyjnego na lata 2016 – 2017 w 2016 roku, 

Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 

– 2020 dla województwa świętokrzyskiego,  

 

1058/15 30.12.2015r. przyjęcia Planu operacyjnego na lata 2016 – 2017  

w 2016 roku, Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla województwa 

świętokrzyskiego 

1059/15 30.12.2015r. zmiany uchwały nr 88/14 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie 

udzielenia pożyczki długoterminowej dla Wojewódzkiego Domu 

Kultury im. Józefa Piłsudskiego  

w Kielcach 

1060/15 30.12.2015r. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału zadań, kompetencji i 

odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego, Sekretarza Województwa oraz Skarbnika 

Województwa 

1061/15 30.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok  

1062/15 30.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1063/15 30.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1064/15 30.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1065/15 31.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1066/15 31.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1067/15 31.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1044.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1045.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1046.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1047.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1048.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1049.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1050.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1051.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1052.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1053.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1054.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1055.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1056.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1057.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1058.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1059.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1060.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1061.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1062.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1063.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1064.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1065.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1066.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1067.2015.pdf


1068/15 31.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1069/15 31.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1070/15 31.12.2015r. Zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

1071/16 07.01.2016r. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w 

sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 zmienionej Uchwałą Nr 518/15 z dnia 8 lipca 2015 r. 

oraz Uchwałą Nr 622/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r, 

1072/16 07.01.2016r. przyjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla  

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na użyczenie 

dwóch pomieszczeń, każde  o powierzchni po 15 m2 , na okres 3 

lat, 

1073/16 07.01.2016r. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków nr UDA-

RPSW.03.01.00-26-762/11-00 realizacji projektu Województwa 

Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 540/11 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2011 r.                             

w sprawie dofinansowania  projektu konkursowego jednostki 

organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego  

nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 

"Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o 

znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym" w Osi Priorytetowej 

3. "Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu" 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia 

szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

1074/16 07.01.2016r. podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień 

kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych 

1075/16 07.01.2016 r podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu aktualizacji 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach:  Poddziałania 8.3.1, Poddziałania 10.2.1, 

- Poddziałania 10.4.1, Działania 10.1 wraz z załącznikami oraz 

przyjęcie propozycji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Poddziałania 

8.3.2 wraz z załącznikami, 

1076/16 13.01.2016 r w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, 

edukacji, oświaty                  i wychowania w 2016 r. 

1077/16 13.01.2016 r w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa 

Piłsudskiego w Kielcach 

1078/16 13.01.2016 r w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd 

Województwa Świętokrzyskiego - Zespół Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych wniosku o 

dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa Ośrodka 

Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m.Umianowice gm.Kije” 

w ramach ogłoszonego konkursu na działanie 4.5 „Ochrona i 

wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” RPOWŚ na lata 

2014-2020 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1068.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1096.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4179/uchwala.nr.1070.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1071.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1072.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1073.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1074.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1075.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1076.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1077.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1078.2016.pdf


1079/16 13.01.2016 r w sprawie powołania Komisji ds. wyboru strategii rozwoju 

lokalnego (LSR) współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego 

"Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020) oraz zatwierdzenia 

regulaminu działania Komisji 

1080/16 13.01.2016 r w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 517/15 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego dnia 8 lipca 2015r. w sprawie 

akceptacji Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej w 

ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

1081/16 13.01.2016 r w sprawie przyjęcia aktualizacji dokumentu pn.: „Zalecenia 

dotyczące zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013” 

1082/16 13.01.2016 r w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego nr 798/08 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie 

przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

1083/16 13.01.2016 r w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o 

udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie ekspertyzy pn: 

"Badanie stopnia realizacji wskaźników celu głównego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, za pomocą modelu 

HERMIN              do roku 2015" 

1084/16 13.01.2016 r  w sprawie uwzględnienia projektu zakładającego promocję 

gospodarczą regionu pn. „Świętokrzyskie – hard to pronounce, 

easy for doing business in” na liście projektów 

pozakonkursowych, stanowiącej załącznik do Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 

1085/16 13.01.2016 r w sprawie Zatwierdzenie Planów Działania na 2016 rok dla Osi 

Priorytetowej 8.Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Osi 

Priorytetowej                    9. Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem oraz Osi Priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy 

1086/16 13.01.2016 r w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów po 

protestach w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia                     

i rozwoju CKZiU 

1087/16 13.01.2016 r w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Procedury naboru 

kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu Kandydatów 

na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

1088/16 13.01.2016 r w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oceny 

Projektów o nowych członków oceniających projekty 

konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

1089/16 13.01.2016 r w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów 

(KOP) oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów 

(KOP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1079.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1080.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1081.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1082.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1083.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1084.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1085.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1086.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1087.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1088.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1089.2016.pdf


współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 

1090/16 13.01.2016 r w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania oceny 

projektów pozakonkursowych (w tym ZIT) współfinansowanych 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

1091/16 13.01.2016r. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 

2016 rok 

1092/16 13.01.2016r. zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1093/16 20.01.2016r. oddania w najem części nieruchomości położonej w Masłowie 

Pierwszym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 

1102/6 o powierzchni 69,2427 ha, stanowiącej własność 

Województwa Świętokrzyskiego 

1094/16 20.01.2016r. zmiany w  Planach Realizacji Działań w ramach Pomocy 

Technicznej RPOWŚ na rok 2015 

1095/16 20.01.2016r. zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Kielcach na 2016 rok 

1096/16 20.01.2016r. upoważnienia Pani Moniki Świercz do reprezentowania  

i podpisywania dokumentów dotyczących projektu „e-

świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej 

Jednostek Samorządu Terytorialnego” w okresie jego 5-letniej 

trwałości tj. do dnia 30 grudnia 2020 roku, 

1097/16 20.01.2016r. upoważnienia Pana Marka Gołucha do reprezentowania  

i podpisywania dokumentów dotyczących projektu „e-

świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej 

Województwa Świętokrzyskiego” w okresie jego  5-letniej 

trwałości tj. do dnia 31 grudnia 2020 roku 

1098/16 20.01.2016r. wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa 

Świętokrzyskiego – Policealną Szkołę Medyczną im. Hanny 

Chrzanowskiej w Morawicy projektu „Europejski wymiar 

zawodowego szkolnictwa medycznego” do Konkursu 2016 

organizowanego przez Narodową Agencję - Fundację Rozwoju 

Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ „Mobilność 

osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” 

oraz udzielenie pełnomocnictwa pani Renacie Antos, 

dyrektorowi Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny 

Chrzanowskiej w Morawicy, do zawarcia, zmiany i wykonania 

umowy z Narodową Agencją Fundacją Rozwoju Systemu 

Edukacji na realizację projektu 

1099/16 20.01.2016r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu turystyki 

i krajoznawstwa  

w 2016 r., 

1100/16 20.01.2016r. ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury 

w 2016 r., 

1101/16 20.01.2016r. zatwierdzenia Zasad Funkcjonowania Sieci Dziedzictwo 

Kulinarne Świętokrzyskie 

1102/16 20.01.2016r. przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni 

przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz 

rejonizacji tych upraw w 2016 roku w województwie 

świętokrzyskim, 

1103/16 20.01.2016r. Wyrażenie zgody na wszczęcie postepowania w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego: opracowanie 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1090.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1091.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1092.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1093.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1094.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1095.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1096.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1097.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1098.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1099.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1100.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1101.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1102.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1103.2016.pdf


merytoryczne, przygotowanie projektu graficznego i 

wydrukowanie informatora po zrealizowanych projektach w 

polskiej wersji językowej, pod tytułem „Świętokrzyskie Góry 

Możliwości” w ramach programu                          pn. „Góry 

Świętokrzyskie naszą przyszłością” 

1104/16 20.01.2016r. wyrażenie zgody na wszczęcie postepowania w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego: opracowanie i 

realizację wydarzeń: kampania reklamowa typu ambient media w 

czterech powiatach objętych realizacją programu (kielecki, 

opatowski, ostrowiecki i sandomierski), Konkurs dla 

beneficjentów programu, wydarzenie  pn. „Miesiąc 

przedsiębiorczości”, oraz przeprowadzenie wyjazdów studyjnych 

w ramach programu pn. „Góry Świętokrzyskie naszą 

przyszłością” 

1105/16 20.01.2016r. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie 

postepowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

dotyczącego: opracowanie i realizacja kampanii informacyjnej na 

ekranach typu LED w ramach programu pn. „Góry 

Świętokrzyskie naszą przyszłością”, 

1106/16 20.01.2016r. udzielenie nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej w 

wysokości 2 700 000 zł. dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach 

1107/16 20.01.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1108/16 20.01.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1109/16 20.01.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1110/16 20.01.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1111/16 20.01.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1112/16 20.01.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1113/16 20.01.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1114/16 20.01.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1115/16 28.01.2016r. uzupełnienia składu osobowego Komisji Oceny Projektów 

oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-

2020, 

1116/16 28.01.2016r. przyjęcia zmiany warunków realizacji Priorytetów 

inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v, Oś priorytetowa 10. Otwarty 

rynek pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 

1117/16 28.01.2016r. zatwierdzenia zaktualizowanych "Instrukcji wykonawczych 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pełniącego rolę 

Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetów Inwestycyjnych 8i, 8iii 

oraz 8v Osi Priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020" 

1118/16 28.01.2016r. zatwierdzenia zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części 

dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:  

Poddziałania 8.3.1, Poddziałania 10.2.1, Poddziałania 10.4.1, 

Działania 10.1 wraz z załącznikami oraz zatwierdzenia opisu 

Poddziałania 8.3.2 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1104.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1105.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1106.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1107.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1108.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1109.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1110.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1111.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1112.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1113.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1114.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1115.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1016.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1117.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1118.2016.pdf


Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z załącznikami 

1119/16 28.01.2016r. aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  

w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego - 

Działanie 9.1, 10.5 oraz Poddziałanie 9.2.1 i 9.3.1 wraz z 

załącznikami 

1120/16 28.01.2016r. aktualizacji Regulaminu konkursu zamkniętego nr 

RPSW.09.03.01-IZ.00-26-018/16w ramach Osi Priorytetowej 9 - 

Włączenie społeczne i walka  

z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 

Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej wraz z 

załącznikami 

1121/16 28.01.2016r. przyjęcia Rocznego Planu Działań Informacyjnych  

i Promocyjnych na 2016 rok dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, 

1122/16 28.01.2016r. zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 

134/11 zmienionej Uchwałami Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego Nr 1349/12 oraz 217/15 w sprawie aktualizacji 

składu osobowego Świętokrzyskiej Rady Innowacji, 

1123/16 28.01.2016r. zmiany załącznika do Uchwały Nr 925/15 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2015r. w 

sprawie przyjęcia dokumentu, pn.: „Instrukcja Wykonawcza 

Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 3)” 

1124/16 28.01.2016r. przyjęcia zaktualizowanego Planu Działań w sektorze zdrowia na 

rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 

1125/16 28.01.2016r. zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 1.2 

,,Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej 

przedsiębiorczości" wraz z załącznikami (tj. tabelą wskaźników 

rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działania 1.2  i  

kryteriami merytorycznymi dla działania 1.2), 

1126/16 28.01.2016r. zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  

w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Działania 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych 

branż gospodarki regionu wraz  

z załącznikami (tj. tabelą wskaźników rezultatu bezpośredniego i 

produktu dla Działania 2.4  

i kryteriami merytorycznymi dla działania 2.4) 

1127/16 28.01.2016r. zmiany warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-002/10-00 pod 

nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji 

Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”  nr WND-

RPSW.02.02.00-26-002/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa 

infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1119.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1120.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1121.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1122.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1123.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1124.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1125.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1126.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1127.2016.pdf


2007-2013 przyjętych uchwałą nr 2746/10 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku 

1128/16 28.01.2016r. upoważnienia Pana Andrzeja Sztokfisza- Zastępcy Dyrektora 

Biura Społeczeństwa Informacyjnego do reprezentowania i 

podpisywania dokumentów dotyczących projektu „Sieć 

Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo 

świętokrzyskie” w imieniu Województwa Świętokrzyskiego w 

okresie jego  7-letniej trwałości tj. do dnia 31 grudnia 2023 roku 

1129/16 28.01.2016r. upoważnienia Pana Andrzeja Sztokfisza- Zastępcy Dyrektora 

Biura Społeczeństwa Informacyjnego do reprezentowania i 

podpisywania dokumentów dotyczących projektu „Sieć 

Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo 

świętokrzyskie” w imieniu Województwa Świętokrzyskiego, w 

związku z realizacją umowy Partnerstwa Publiczno- Prywatnego 

Nr DOA.III.273.67.2015 z dn. 18.08.2015r 

1130/16 28.01.2016r. upoważnienia Pana Krzysztofa Kowalczyka- pracownika Biura 

Społeczeństwa Informacyjnego do reprezentowania i 

podpisywania dokumentów dotyczących projektu „Sieć 

Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo 

świętokrzyskie” w imieniu Województwa Świętokrzyskiego, w 

okresie jego  7-letniej trwałości tj. do dnia 31 grudnia 2023 roku, 

1131/16 28.01.2016r. upoważnienia Pana Krzysztofa Kowalczyka- pracownika Biura 

Społeczeństwa Informacyjnego do reprezentowania i 

podpisywania dokumentów dotyczących projektu „Sieć 

Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo 

świętokrzyskie” w imieniu Województwa Świętokrzyskiego w 

związku z realizacją umowy Partnerstwa Publiczno- Prywatnego 

Nr DOA.III.273.67.2015 z dn. 18.08.2015r., 

1132/16 28.01.2016r. zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Smyków realizacji 

zadania publicznego pn. „Spotkania z tańcem i muzyką”, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu nauki, edukacji, 

oświaty i wychowania 

1133/16 28.01.2016r. ogłoszenia w 2016 roku otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o 

charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających 

postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu 

świętokrzyskiego, 

1134/16 28.01.2016r. zlecenia Klubowi Sportowemu „Hetman” Włoszczowa we 

Włoszczowie realizacji zadania publicznego pn. Świętokrzyski 

Międzynarodowy Turniej „Hetman CUP 2016” w piłce nożnej, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert 

1135/16 28.01.2016r. powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone  

w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, 

edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku 

1136/16 28.01.2016r. wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa 

Świętokrzyskiego – Centrum Kształcenia Pracowników Służb 

Społecznych w Skarżysku – Kamiennej projektu „Uczę się – 

pracuję – poznaję” do Konkursu 2016 organizowanego przez 

Narodową Agencję - Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w 

ramach programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność osób w 

dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz udzielenie 

pełnomocnictwa pani Danucie Latos, dyrektorowi Centrum 

Kształcenia Pracowników Służb Społecznych  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1128.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1129.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1130.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1131.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1132.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1133.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1134.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1135.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1136.2016.pdf


w Skarżysku-Kamiennej, do zawarcia, zmiany i wykonania 

umowy z Narodową Agencją Fundacją Rozwoju Systemu 

Edukacji na realizację projektu 

1137/16 28.01.2016r. przyjęcia „Planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie na rok 2016” 

oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli w 2016 roku 

1138/16 28.01.2016r. upoważnienia Pana Rafała Kosińskiego – Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania 

Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach do podejmowania czynności 

procesowych w imieniu Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego, poprzedzających wydanie decyzji 

administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu 

gospodarki nieruchomościami, dotyczących trwałego zarządu 

1139/16 28.01.2016r. Wyrażenie zgody na wszczęcie postepowania w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego opracowania 

koncepcji i przeprowadzenia 4 konkursów                             w 

ramach programu  pn. „Góry Świętokrzyskie naszą 

przyszłością”. 

1140/16 28.01.2016r. Wyrażenie zgody na wszczęcie postepowania w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego dostawy 

materiałów promocyjnych w ramach programu                          

pn. „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”. 

1141/16 28.01.2016r. informacji o wykonaniu budżetu województwa za IV kwartał 

2015 roku 

1142/16 28.01.2016r. przyjęcia zaktualizowanych wzorów umów o dofinansowanie 

projektu oraz wzoru Decyzji o dofinansowanie projektu wraz z 

załącznikami. Wzory umów o dofinansowanie projektu oraz 

wzór Decyzji o dofinansowanie projektu  

1143/16 28.01.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1144/16 28.01.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1145/16 28.01.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1146/16 28.01.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1147/16 28.01.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1148/16 28.01.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r 

1149/16 3.02.2016r. podjęcie uchwały w sprawie akceptacji projektu 

zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach   Poddziałania 

8.1.1 i Poddziałania 8.5.1 wraz z załącznikami oraz akceptacja 

projektu Poddziałań: 8.1.2 ZIT, 8.3.4 i 8.3.6 ZIT Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części 

dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z 

załącznikami 

1150/16 3.02.2016r. akceptacji projektu Kryteriów oceny zgodności projektów 

współfinansowanych z EFS ze Strategią ZIT KOF 

1151/16 3.02.2016r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów po protestach  

w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, 

Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji 

przedszkolnej 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1137.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1138.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1139.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1140.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1141.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1142.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1143.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1144.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1145.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1146.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1147.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1148.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1149.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1150.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1151.2016.pdf


1152/16 3.02.2016r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania, w ramach 

Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 

8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej, 

1153/16 3.02.2016r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania, w ramach 

Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 

8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3, 

1154/16 3.02.2016r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury 

fizycznej w 2016 r. 

1155/16 3.02.2016r. powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w 

ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu 

turystyki  

i krajoznawstwa w 2016 r. 

1156/16 3.02.2016r. ustanowienia Pana Damiana Urbanowskiego, Dyrektora 

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach  

Pełnomocnikiem  dla projektu pn. Budowa północnej obwodnicy 

Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 

1157/16 3.02.2016r. podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Pana Damiana 

Urbanowskiego, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach  Pełnomocnikiem  dla projektu pn. 

Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica 

gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i 

Daleszyce 

1158/16 3.02.2016r. ustanowienia Pana Damiana Urbanowskiego, Dyrektora 

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach  

Pełnomocnikiem  dla projektu pn. Rozbudowa DW 762 na 

odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny 

1159/16 3.02.2016r. ustanowienia Pana Damiana Urbanowskiego, Dyrektora 

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach  

Pełnomocnikiem  dla projektu pn. Rozbudowa DW 761 na 

odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7), 

   

1161/16 3.02.2016r. zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  - Działanie 4.3 

"Gospodarka wodno-ściekowa" (Załącznik nr 1 do niniejszej 

Uchwały), Tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i 

produktu dla działania 4.3 (Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały) 

oraz kryteriów wyboru operacji współfinansowanych  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. kryteriów merytorycznych dla 

działania 4.3 (Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały), 

   

1163/16 3.02.2016r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-790/13-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

Uchwały Nr 2857/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie dofinansowania projektu 

konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego  nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 "Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1152.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1153.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1154.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1155.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1156.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1157.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1158.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1159.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1161.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1163.2016.pdf


ponadregionalnym" w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie jakości 

systemu komunikacyjnego regionu" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji, 

1164/16 3.02.2016r. przyjęcie propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, tj. kryteriów 

merytorycznych dla działania 5.2 Infrastruktura kolejowa - tryb 

pozakonkursowy (typ projektu: Budowa i przebudowa sieci 

kolejowej oraz zakup taboru kolejowego) 

1165/16 3.02.2016r. odwołania Pana Andrzeja Zocha ze stanowiska Zastępcy Prezesa 

Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

1166/16 3.02.2016r. powołania Pana Marka Gosa na stanowisko Zastępcy Prezesa 

Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej  

w Kielcach, 

1167/16 3.02.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1168/16 10.02.2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty 

złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z 

zakresu Kultury w 2016 r. 

 

1169/16 10.02.2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty 

złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o 

charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających 

postawy społeczne  

i obywatelskie młodzieży z regionu Świętokrzyskiego w 2016 r. 

 

1170/16 10.02.2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty 

złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

z zakresu kultury fizycznej. 

 

1171/16 10.02.2016r. wyrażenia akceptacji  Zarządu Województwa treści projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

przyjęcia przez Województwo Świętokrzyskie od Województwa 

Lubelskiego powierzonego zadania organizowania publicznego 

transportu zbiorowego 

1172/16 10.02.2016r. nadania upoważnienia Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach do składania w imieniu 

Województwa Świętokrzyskiego wniosku  

o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa DW 764 na odcinku: 

granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową 

obwodnic m. Suków i Daleszyce." w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa II: 

Nowoczesna infrastruktura transportowa, działanie 2.2. 

Infrastruktura drogowa. 

 

1173/16 10.02.2016r. nadania upoważnienia Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach do składania w imieniu 

Województwa Świętokrzyskiego wniosku  

o dofinansowanie projektu pn. "Budowa północnej obwodnicy 

Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73" w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1164.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1165.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1166.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1167.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1168.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1169.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1170.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1171.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1172.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1173.2016.pdf


oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa, 

działanie 2.2. Infrastruktura drogowa. 

 

1174/16 10.02.2016r. nadania upoważnienia Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach do składania w imieniu 

Województwa Świętokrzyskiego wniosku  

o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa DW 761 na odcinku: 

Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7)" w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa II: 

Nowoczesna infrastruktura transportowa, działanie 2.2. 

Infrastruktura drogowa. 

 

1175/16 10.02.2016r. nadania upoważnienia Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach do składania w imieniu 

Województwa Świętokrzyskiego wniosku  

o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa DW 762 na odcinku: 

węzeł Kielce południe (S7) - granica gminy Chęciny" w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś 

priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa, 

działanie 2.2. Infrastruktura drogowa. 

 

1176/16 10.02.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa ulicy 

Górniczej w Kielcach". 

 

1177/16 10.02.2016r. w sprawie powierzenia obowiązków  

w zakresie gospodarki finansowej  

i upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

1178/16 10.02.2016r. Upoważnienia Pana Grzegorza Orawca – Dyrektora 

Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz 

podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących 

projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny 

Region”. 

 

1179/16 10.02.2016r. Wyrażenia opinii na temat włączenia do Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „Starachowice” – podstrefa Staszów, 

nieruchomości niezabudowanej, położonej w Grzybowie, o 

powierzchni 11,1847 ha, będącej własnością Gminy Staszów. 

 

1180/16 10.02.2016r. powołania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy 

Sterującej Ewaluacją RPOWŚ  

 

1181/16 10.02.2016r. przyjęcia nowych członków do Sieci Dziedzictwo Kulinarne 

Świętokrzyskie w Województwie Świętokrzyskim, działającej w 

ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa 

Kulinarnego, ponownego przyznania członkostwa oraz 

pozbawienia członkostwa. 

1182/16 10.02.2016r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych 

w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego  

i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na 

wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego w 2016 roku z zakresu:  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1174.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1175.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1176.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1177.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1178.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1179.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1180.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1181.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1182.2016.pdf


 pomocy Społecznej, profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 

przemocy. 

1183/16 10.02.2016r. Akceptacji i zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego dla 

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 

2016 rok. 

1184/16 10.02.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1185/16 10.02.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1186/16 18.02.2016r. przyjęcia składu osobowego Komisji ds. naboru kandydatów na 

ekspertów do oceny projektów w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 (dla działań finansowanych z EFS), 

1187/16 18.02.2016r. podjęcie decyzji o dofinansowanie projektu własnego 

Województwa Świętokrzyskiego własnego Województwa 

Świętokrzyskiego na realizację projektu "Nowoczesna Szkoła 

Zawodowa - Nowoczesny Region" w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa 8 - Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój  

i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia 

ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 - Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i 

rozwoju CKZiU 

1188/16 18.02.2016r. zmiany Uchwały Nr 1125/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie 

zatwierdzenie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 1.2 

,,Badania i rozwój  

w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości", 

1189/16 18.02.2016r. przyjęcia regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16 w ramach Osi Priorytetowej 1 

– Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze 

świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 wraz z załącznikami, 

1190/16 18.02.2016r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-387/08-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

Uchwały Nr 1124/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 30 maja 2012 r. w sprawie dofinansowania  projektu 

konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego  nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 "Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym" 

w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie jakości systemu 

komunikacyjnego regionu" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

1191/16 18.02.2016r. zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 2.5 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1183.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1184.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1185.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1186.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1187.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1188.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1189.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1190.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1191.2016.pdf


Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP wraz z załącznikami (tj. 

tabelą wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla 

Działania 2.5 i kryteriami merytorycznymi dla działania 2.5) 

1192/16 18.02.2016r. zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  - Działanie 4.1 

"Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie 

ich skutków" (Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały), Tabeli 

wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działania 

4.1 (Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały) oraz kryteriów 

wyboru operacji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. 

kryteriów merytorycznych dla działania 4.1 typ  projektu: 

"Tworzenie i poprawa jakości systemów wczesnego reagowania i 

ratownictwa w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk 

katastrofalnych (dostosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych), w tym z uwzględnieniem zakupu sprzętu i 

wyposażenia specjalistycznego przede wszystkim dla 

Ochotniczych Straży Pożarnych" (Załącznik nr 3 do niniejszej 

Uchwały) 

1193/16 18.02.2016r. podjęcia decyzji zobowiązującej Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego - Centrum Obsługi Inwestora i 

Przedsiębiorczości do prawidłowego i terminowego 

przygotowania do realizacji projektu pozakonkursowego, pn.: 

"Świętokrzyskie - hard to pronunce, easy for doing business in" 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

1194/16 18.02.2016r. przyjęcia dokumentu, pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji 

Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

(wersja 5)” 

1195/16 18.02.2016r. przejęcia projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla 

województwa świętokrzyskiego” 2016-2022 wraz projektem 

„Planu inwestycyjnego dla województwa świętokrzyskiego” i 

przekazanie go do właściwych jednostek celem zaopiniowania 

1196/16 18.02.2016r. konsultacji społecznych projektu "Regionalnego Programu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej 

1197/16 18.02.2016r. wyznaczenia stałego przedstawiciela, reprezentującego 

Województwo Świętokrzyskie na Zgromadzeniach 

Akcjonariuszy Spółki „Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A. z 

siedzibą w Busku – Zdroju, 

1198/16 18.02.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1199/16 18.02.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r 

1200/16 18.02.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r 

1201/16 18.02.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r 

1202/16 24.02.2016r. zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Społecznego dla zaktualizowanych 

Poddziałań: 8.1.1, 8.5.1 oraz wprowadzonych Poddziałań: 8.1.2 

ZIT, 8.3.4, 8.3.6 ZIT wraz z załącznikami 

1203/16 24.02.2016r. zatwierdzenia aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1192.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1193.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1194.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1195.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1196.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1197.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1198.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1199.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1200.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1201.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1202.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1203.2016.pdf


dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego dla 

zaktualizowanych Poddziałań: 8.3.2, 10.2.1, 10.4.1 oraz 10.5 

wraz  

z załącznikami 

1204/16 24.02.2016r. zatwierdzenia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 

RPSW.08.03.02-IZ.00-26-034/16 w ramach Osi Priorytetowej 8 - 

Rozwój edukacji  

i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 

Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w 

zakresie kompetencji kluczowych wraz z załącznikami 

1205/16 24.02.2016r. zatwierdzenia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 

RPSW.08.03.01-IZ.00-26-032/16 w ramach Osi Priorytetowej 8 - 

Rozwój edukacji  

i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 

Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji 

przedszkolnej wraz z załącznikami, 

1206/16 24.02.2016r. zatwierdzenia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 

RPSW.08.01.01-IZ.00-26-031/16 w ramach Osi Priorytetowej 8 - 

Rozwój edukacji  

i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 

Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi 

do lat 3 wraz z załącznikami, 

1207/16 24.02.2016r. przyjęcia zaktualizowanej Decyzji o dofinansowanie projektu 

własnego Województwa Świętokrzyskiego własnego 

Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu 

"Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region" w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 - Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i 

wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia 

ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 - Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i 

rozwoju CKZiU oraz anulowanie Uchwały Nr 1187/16 podjętej 

w dniu 18.02.2016, 

1208/16 24.02.2016r. Zatwierdzenia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 

RPSW.08.05.01-IZ.00-26-033/16 w ramach Osi Priorytetowej 8 - 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU 

wraz z załącznikami, 

1209/16 24.02.2016r. wydania pozytywnej opinii Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie zgodności 

Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego 

Obszaru Funkcjonalnego z RPOWŚ 2014-2020 oraz możliwości 

finansowania projektów w formule ZIT w ramach RPOWŚ 2014-

2020, 

1210/16 24.02.2016r. wyrażenia zgody na powierzenie zadań merytorycznych w 

ramach projektu pilotażowego pn.: "Nowoczesna Szkoła 

Zawodowa - Nowoczesny Region", współfinansowanego z 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 8 Rozwój edukacji i 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1204.2016.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1210.2016.pdf


aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość 

szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, 

Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 

oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, 

Świętokrzyskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach i przyjęcie realizacji zadań zgodnie z  warunkami, 

stanowiącymi Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu w 

przedmiotowej sprawie 

1211/16 24.02.2016r. zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o 

dofinasowanie w ramach Regionalnego Programu operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w trybie 

konkursowym na 2016 rok 

1212/16 24.02.2016r. zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz 

Instytucji Certyfikującej Regionalny Program operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja5) 

Przyjętej uchwałą Nr 1194/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 18 lutego 2016r.,  

1213/16 24.02.2016r. wyboru ofert oraz podział środków na realizację zadań  

z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2016 r., 

1214/16 24.02.2016r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.03.00-IZ.00-26-026/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 

– Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka 

wodno - ściekowa (inwestycje z zakresu zagospodarowania 

osadów ściekowych) Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami, 

1215/16 24.02.2016r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 

– Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka 

wodno - ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami, 

1216/16 24.02.2016r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.01.00-IZ.00-26-029/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 

– Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.1 

Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich 

skutków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami 

1217/16 24.02.2016r. zmiany warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 pod 

nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury 

Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w 

ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa 

informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przyjętych 

uchwałą nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 7 lipca 2010 roku 

1218/16 24.02.2016r. zwrotu przez Gminę Chmielnik z siedzibą Plac Kościuszki 7, 26-

020 Chmielnik części dofinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy  o 

dofinansowanie nr UDA-RPSW.04.01.00-26-589/09-00 oraz 

odsetek  
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z tytułu nieterminowego rozliczenia zaliczki przekazanej na 

podstawie Umowy nr UDA-RPSW.04.01.00-26-589/09-00 o 

dofinansowanie Projektu nr WND-RPSW.04.01.00-26-589/09, 

1219/16 24.02.2016r. przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-

IZ.00-26-030/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna 

gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami, 

1220/16 24.02.2016r. zmiany uchwały nr 3002/14 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 10 września 2014 roku w sprawie 

dofinansowania konkursowego projektu Regionalnego Centrum 

Naukowo - Technologicznego - jednostki organizacyjnej 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego działającej  

w formie jednostki budżetowej nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 2.1 „Rozwój innowacji oraz 

wspieranie działalności dydaktycznej  

i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i 

rozwój” Osi Priorytetowej 2. „Wsparcie innowacyjności, budowa 

społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału 

inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz 

określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji, 

1221/16 24.02.2016r. zmiany w  Planach Realizacji Działań w ramach Pomocy 

Technicznej RPOWŚ na rok 2015 

1222/16 24.02.2016r. zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz 

wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 

1223/16 24.02.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1224/16 24.02.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1225/16 24.02.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1226/16 24.02.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1227/16 2.03.2016r. zmiany Uchwały Nr 1194/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia 

dokumentu, pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji 

Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

(wersja 5)” 

1228/16 2.03.2016r. Przyjęcia dokumentu np.: „Polityka Zwalczania Nadużyć 

Finansowych  

i Przeciwdziałania Zjawiskom Korupcji w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020”. 

 

1229/16 2.03.2016r. zmiana Uchwały Nr 517/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego dnia 8 lipca 2015r. w sprawie  akceptacji 

Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej w ramach 

Instrumentu Zintegrowane  Inwestycje  Terytorialne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

1230/16 2.03.2016r. wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań 

z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 r 

1231/16 2.03.2016r. przyjęcia wzoru decyzji o dofinansowanie projektu 

pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 w raz załącznikami 
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1232/16 2.03.2016r. zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  - Osi 6  

"Rozwój miast"- Działania: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 i 6.6 (Załącznik nr 1 

do niniejszej Uchwały), Tabeli wskaźników rezultatu 

bezpośredniego i produktu Osi 6  "Rozwój miast"- Działania: 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4 i 6.6 (Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały) 

oraz kryteriów wyboru operacji współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. kryteriów merytorycznych dla Osi 

6  "Rozwój miast"- Działania: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 i 6.6 (Załącznik 

nr 3 do niniejszej Uchwały) 

1233/16 2.03.2016r. przyjęcia proponowanego sposobu wdrożenia rekomendacji z 

badań ewaluacyjnych: - Ewaluacja wpływu Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 na stan środowiska naturalnego województwa 

świętokrzyskiego  - „Ewaluacja wpływu Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013  

w zakresie zwiększenia atrakcyjności ośrodków miejskich i 

centrów gmin” 

1234/16 2.03.2016r. o wyrażenie opinii na temat włączenia do Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „Starachowice” – podstrefa Kielce, nieruchomości 

niezabudowanych, położonych w miejscowości Nowiny, o 

łącznej powierzchni 7,9022 ha, będących własnością Gminy 

Sitkówka-Nowiny, 

1235/16 2.03.2016r. ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie 

pomocy na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach 

poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 

modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

1236/16 2.03.2016r. przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego 

Parku Krajobrazowego i skierowanie jej na posiedzenie Komisji 

Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego oraz posiedzenie Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego 

1237/16 2.03.2016r. wskazania przedstawiciela Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego do zespołu ds. kategoryzacji leśnych obwodów 

łowieckich 

1238/16 2.03.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej pn: "Opracowanie dokumentacji 

projektowej dla rozbudowy dróg na terenie Gminy Bieliny" dla 

zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 308015T Bieliny ul. 

Żeromskiego polegająca na budowie chodnika dla pieszych  

w msc. Bieliny (obręb Bieliny Poduchowne) na odcinku od km 

0+320 do km 1+370 oraz rozbudowa drogi gminnej nr 308023T 

Bieliny - Huta Nowa polegająca na budowie chodnika dla 

pieszych w msc. Huta Nowa od km 0+000 do km 0+376", 

1239/16 2.03.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: "Projekt 

budowlany rozbudowy drogi powiatowej Nr 0297T Jaworze - 

Gruszka"   

1240/16 2.03.2016r. wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia    o powierzchni 5 

m2 
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1241/16 2.03.2016r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych 

w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1118 z późn.zm) na wspieranie realizacji zadań publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego w 2015 roku z zakresu -

ochrony i promocji zdrowia, -zwalczania narkomanii oraz 

powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych 

ofert, 

1242/16 2.03.2016r. zlecenia w trybie pozakonkursowym Fundacji Miśka Zdziśka 

„Błękitny Promyk Nadziei” realizacji zadania z zakresu pomocy 

społecznej pn. „ Ochrona interesów  osób starszych-akcja 

informacyjna” 

1243/16 2.03.2016r. Wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

 

1244/16 2.03.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1245/16 2.03.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1246/16 2.03.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1247/16 09.03.2016r. zatwierdzenia sprawozdania  

z realizacji Programu Działalności Świętokrzyskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego  

w Modliszewicach za 2015 rok. 

1248/16 09.03.2016r. w sprawie zatwierdzenia Cennika Usług Świętokrzyskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego  

w Modliszewicach 

1249/16 09.03.2016r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela samorządu 

województwa do udziału w pracach Rady Gospodarki Wodnej 

Regionu Wodnego Środkowej Wisły, regionu wodnego Jerftu, 

regionu wodnego Niemna, regionu wodnego Łyny  

i Węgorapy oraz regionu wodnego Świeżej 

1250/16 09.03.2016r. przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania planu finansowego  Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Kielcach za 2015 rok. 

1251/16 09.03.2016r. przyjęcia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Kielcach za 2015 rok oraz podziału zysku 

za 2015 r. 

1252/16 09.03.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej pn: "Opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 

na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół". 

1253/16 09.03.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej pn: "Budowa ulic oznaczonych w 

mpzp Kielce Północ - Obszar II.2 Centrum Handlowo - 

Usługowe u zbiegu ulic Zagnańskiej i Jesionowej symbolami 

KDL1 i KDD2 wraz z budową kanału deszczowego  

i oświetlenia". 

1254/16 09.03.2016r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na 

realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2016 r. 

1255/16 09.03.2016r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr 1829/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 

czerwca 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów 

zakwalifikowanych do wsparcia  

z Działania 5.2 "Podniesienie jakości usług publicznych poprzez 

wspieranie placówek edukacyjnych 

i kulturalnych" w ramach dwuetapowych konkursów 
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1243.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1244.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1245.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1246.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1247.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1248.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1249.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1250.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1251.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1252.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1253.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1254.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1255.2016.pdf


zamkniętych nr 1/09 i 2/08  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013. 

1256/16 09.03.2016r. zmiana uchwały Nr 1313/08 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego 

z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie warunkowego wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.2  

"Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie 

placówek edukacyjnych 

i kulturalnych " w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr 2/08 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata  

2007-2013. 

1257/16 09.03.2016r. przyjęcia Procedury naboru kandydatów na ekspertów  

i prowadzenia Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

1258/16 09.03.2016r. akceptacji treści projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia 

przez Województwo Świętokrzyskie od Województwa 

Podkarpackiego powierzonego zadania organizacji publicznego 

transportu zbiorowego 

w wojewódzkich drogowych przewozach pasażerskich  

o charakterze użyteczności publicznej na obszarze województwa 

podkarpackiego i wniesienia jej pod obrady Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego. 

1259/16 09.03.2016r. powołania Komitetu Sterującego dla projektu „Informatyzacja 

Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” 

(InPlaMed WŚ), realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, 

1260/16 09.03.2016r. powołania Komisji Konkursowych,  

w celu opiniowania ofert złożonych 

w trybie ogłaszanych przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej konkursów ofert w ramach zadań zlecanych 

organizacjom pozarządowym i podmiotom określonym w art. 3 

ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

1261/16 09.03.2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 

Województwa Świętokrzyskiego w postępowaniu karnym 

1262/16 09.03.2016r. zmieniająca uchwałę Nr 338/01 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2001r. w sprawie udzielenia 

Panu Krzysztofowi Domagale pełnomocnictwa do 

jednoosobowego kierowania Świętokrzyskim Biurem Rozwoju 

Regionalnego w Kielcach będącym wojewódzką samorządową 

jednostką organizacyjną samorządu województwa 

1263/16 17.03.2016r. ustalenia podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów 

powiatowych na finansowanie w 2016 roku programów na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 

aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań 

1264/16 17.03.2016r. przyznania nagrody rocznej  dla dyrektora Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2015 rok 

1265/16 17.03.2016r. udzielenia upoważnienia Pani Dorocie Szymkiewicz - 

Dyrektorowi Biura Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do działania w 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1256.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1257.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1258.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1259.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1260.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1261.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1262.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1263.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1264.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1265.2016.pdf


imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego 

funkcje Instytucji Certyfikującej i do składania oświadczeń woli  

w obszarze działania Biura Certyfikacji 

1266/16 17.03.2016r. Upoważnienia Pana Grzegorza Orawca – Dyrektora 

Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz 

podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących 

projektu  pn. „Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do 

business in” 

1267/16 17.03.2016r. Upoważnienia Pani Jolanty Zwierzchowskiej – Zastępcy 

Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 

podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich 

dokumentów i umów dotyczących projektu  pn. „Świętokrzyskie 

- hard to pronounce, easy to do business in” 

1268/16 17.03.2016r. przyjęcia Wykazu Projektów Zidentyfikowanych przez Instytucję 

Zarządzającą RPOWŚ 2014-2020 w ramach trybu 

pozakonkursowego, 

1269/16 17.03.2016r. Decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa 

Świętokrzyskiego  na realizację projektu pozakonkursowego 

"Świętokrzyska Ekonomia Społeczna"  w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa 9 - Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii  

i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do 

zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 - Koordynacja działań na rzecz 

ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy) 

1270/16 17.03.2016r. przyjęcia Wytycznych Instytucji Zarządzającej EFS w zakresie 

składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o 

dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wytyczne 

Instytucji Zarządzającej EFS w zakresie składania zabezpieczeń 

prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego stanowią podstawę wypłaty środków oraz 

zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektów 

1271/16 17.03.2016r. wyboru ofert oraz podział środków na realizację zadań z zakresu 

kultury fizycznej w 2016 r. 

1272/16 17.03.2016r. sposobu załatwienia wniosku: Hochtrans Beton Sp. z o.o., 

Micigózd, ul. Częstochowska 6, 26-064 Piekoszów,  dotyczącego 

ujęcia w planie inwestycyjnym (PI) instalacji do wytwarzania 

kruszyw recyklingowych na bazie gruzu i szkła zlokalizowanej w 

msc. Micigózd, gm. Piekoszów, Kopalni Głuchowiec Sp. z o.o., 

Micigózd, ul. Częstochowska 6, 26-064 Piekoszów, dotyczącego 

ujęcia w PI instalacji stacjonarno-mobilnej do odzysku odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych zlokalizowanej w msc. 

Głuchowiec, gm. Małogoszcz, Kopalni Górki Szczukowskie Sp. 

z o.o., Micigózd, ul. Częstochowska 6, gm. Piekoszów, 

dotyczącego ujęcia w PI instalacji stacjonarno-mobilnej do 

odzysku odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych zlokalizowanej w msc. Górki Szczukowskie, 

gm. Piekoszów 

1273/16 17.03.2016r. przyjęcia informacji o stanie mienia samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego 

1274/16 17.03.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1266.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1267.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1268.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1269.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1270.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1271.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1272.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1273.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1274.2016.pdf


1275/16 17.03.2016r. wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa świętokrzyskiego w Kielcach 

1276/16 17.03.2016r. wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa świętokrzyskiego w Kielcach 

1277/16 23.03.2016r. przedstawienia Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego 

sprawozdań rocznych z wykonania planów Finansowych za 2015 

r., przedłożonych przez wojewódzkie samorządowe instytucje 

kultury 

1278/16 23.03.2016r. Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. 

Piłsudskiego w Kielcach za 2015 r. 

1279/16 23.03.2016r. przyjęcie sprawozdań z wykonania planów finansowych 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla 

których podmiotem tworzącym jest Województwo 

Świętokrzyskie za rok 2015 r., 

1280/16 23.03.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadań: "Rozbudowa ulicy 

Dygasińskiego w Busku - Zdroju" oraz "Budowa ulicy 

Dygasińskiego w Busku - Zdroju - II linia zabudowy" 

1281/16 23.03.2016r. zaliczenia z urzędu dokonaną w dniu 26.02.2016 r. przez Gminę 

Nowa Słupia,  Rynek 15, 26- 006 Nowa Słupia wpłatę w łącznej 

wysokości 15 000,00 zł na poczet zobowiązań z tytułu zwrotu 

części dofinansowania, począwszy od zobowiązań o 

najwcześniejszych terminach płatności i odsetek w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, orzeczonych Decyzją 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.05.02.00-26-167/08-2015/01 z dnia 

08.01.2015 r 

1282/16 23.03.2016r. zaliczenia z urzędu dokonaną w dniu 26.02.2016 r. przez Gminę 

Nowa Słupia,  Rynek 15, 26- 006 Nowa Słupia wpłatę w łącznej 

wysokości 15 000,00 zł na poczet zobowiązań z tytułu zwrotu 

części dofinansowania, począwszy od zobowiązań o 

najwcześniejszych terminach płatności i odsetek w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, orzeczonych Decyzją 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.04.02.00-26-231/08-2014/18 z dnia 

17.09.2014 r., 

1283/16 23.03.2016r. zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi 

priorytetowej 3. "Efektywna i zielona energia" Działania 3.2 

"Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 

przedsiębiorstwach" wraz z załącznikami (tj. tabelą wskaźników 

rezultatu bezpośredniego i produktu dla Osi priorytetowej 3. 

"Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła 

energii w przedsiębiorstwach"  i  kryteriami merytorycznymi dla 

Osi priorytetowej 3. "Działania 3.2 Efektywność energetyczna i 

odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach") 

1284/16 23.03.2016r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-794/14-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 167/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie dofinansowania  projektu 

konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1275.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1276.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1277.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1278.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1279.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1280.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1281.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1282.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1283.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1284.2016.pdf


Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 "Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym" w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie jakości 

systemu komunikacyjnego regionu" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

1285/16 23.03.2016r. zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie 

powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

zmienionej Uchwałą Nr 518/15 z dnia 8 lipca 2015 r. oraz 

Uchwałą Nr 622/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r. i Uchwałą Nr 

1071/16 z dnia 7 stycznia 2016 r., 

1286/16 23.03.2016r. zmiany uchwały dot. powierzenia zadań do realizacji ŚCDN w 

ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny 

Region”,    

1287/16 23.03.2016r. zaktualizowanej Decyzji o dofinansowanie projektu własnego 

Województwa Świętokrzyskiego  na realizację projektu 

pozakonkursowego "Świętokrzyska Ekonomia Społeczna" w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 - 

Włączenie społeczne i walka  

z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i 

przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do 

zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 - Koordynacja działań na rzecz 

ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy) wraz z 

załącznikiem  nr 1, 

1288/16 23.03.2016r. powołania Pana Jarosława Mostowskiego na stanowisko 

Dyrektora Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Modliszewicach 

1289/16 23.03.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1290/16 23.03.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1291/16 23.03.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1292/16 23.03.2016r. wyrażenia zamiaru zapewnienia w budżecie Województwa 

Świętokrzyskiego środków na sfinansowanie nowych miejsc 

pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu pn. Rozbudowa 

ekspozycji Parku Etnograficznego w Tokarni w celu rozszerzenia 

działalności edukacyjnej, w okresie 2 lat po jego zakończeniu 

1293/16 31.03.2016r. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok 

1294/16 31.03.2016r. wyboru ofert i podział środków finansowych na wsparcie 

realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o 

charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających 

postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu 

świętokrzyskiego w 2016 r., 

1295/16 31.03.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej na "Wykonanie dokumentacji 

projektowej dla zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 

785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, 

Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie",   

1296/16 31.03.2016r. wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w „Zbiorczym 

rocznym planie zamówień publicznych na 2016 rok” w zakresie 

zadań oddziału V Departamentu Polityki Regionalnej (Punktu 

Informacyjnego o Funduszach Europejskich), wynikających z 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1285.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1286.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1287.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1288.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1289.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1290.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1291.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1292.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1293.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1294.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1295.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1296.2016.pdf


realizacji "Umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy 

Technicznej” nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dn. 19.05.2014 r., 

1297/16 31.03.2016r. przyjęcia podsumowania przeglądu rekomendacji  z badań 

ewaluacyjnych zleconych przez IZ RPOWŚ oraz IP POKL 

(ŚBRR) w okresie programowania 2007-2013, 

1298/16 31.03.2016r. zatwierdzenia aktualizacji załącznika nr 3 - kryteria wyboru 

projektów dla Poddziałania 8.3.4 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części 

dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego 

1299/16 31.03.2016r. zatwierdzenia aktualizacji regulaminu konkursu zamkniętego nr 

RPSW.08.05.01-IZ.00-26-033/16 w ramach Osi Priorytetowej 8 - 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU 

1300/16 31.03.2016r. zatwierdzenia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 

RPSW.08.01.02-IZ.00-26-038/16 w ramach Osi Priorytetowej 8 - 

Rozwój edukacji  

i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 

Poddziałanie 8.1.2 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi 

do lat 3 ZIT wraz z załącznikami, 

1301/16 31.03.2016r. zatwierdzenia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 

RPSW.08.03.04-IZ.00-26-039/16 w ramach Osi Priorytetowej 8 - 

Rozwój edukacji  

i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 

Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w 

budowaniu kompetencji kluczowych wraz z załącznikami 

1302/16 31.03.2016r. zatwierdzenia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 

RPSW.08.03.06-IZ.00-26-040/16w ramach Osi Priorytetowej 8 - 

Rozwój edukacji  

i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 

Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej - ZIT w 

ramach Upowszechniania i wzrostu jakości edukacji 

przedszkolnej wraz z załącznikami 

1303/16 31.03.2016r. ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego brutto dla  

Pana Jarosława  Mostowskiego - Dyrektora Świętokrzyskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

1304/16 31.03.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1305/16 31.03.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1306/16 31.03.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1307/16 31.03.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1308/16 31.03.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1309/19 31.03.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1310/16 31.03.2016r. Zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2016-2043 

1311/16 06.04.2016r. określenia „Wykazu zawodów,  

w których może być dokonywana refundacja kosztów 

poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na 

ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu 

przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim” 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1297.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1298.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1299.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1300.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1301.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1302.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1303.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1304.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1305.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1306.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1307.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1308.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1309.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1310.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1311.2016.pdf


1312/16 06.04.2016r. przyjęcia: Sprawozdania z realizacji Świętokrzyskiego Planu 

Działań na Rzecz Zatrudnienia za rok 2015, Świętokrzyskiego 

Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2016 

1313/16 06.04.2016r. ogłoszenia naboru wniosków 

o udzielenie dotacji w 2016 r. na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 

świętokrzyskiego 

1314/16 06.04.2016r. udzielenia dotacji celowej dla Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach 

1315/16 06.04.2016r. zlecenia Stowarzyszeniu Na Rzecz Wspierania Aktywności 

Lokalnej „Zielonka” w Zielonce realizacji zadania publicznego 

pn. „Zobacz ja płynę – staje się rekinem” nauka pływania dla 

dzieci z klas I – III szkół podstawowych, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert 

1316/16 06.04.2016r. zmiany uchwały Nr 1962/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego 

z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie warunkowego wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia 

z Działania 5.1 „Inwestycje 

w infrastrukturę ochrony zdrowia”  

w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2/09 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

1317/16 06.04.2016r. cofnięcia oświadczenia woli 

o rozwiązaniu umowy o numerze UDA-RPSW.05.01.00-26-

536/09-00 z dnia 29 listopada 2013 roku dla projektu Szpitala 

Kieleckiego św. Aleksandra Sp. z o.o. pn.: „Dostosowanie 

Szpitala Kieleckiego Sp. z o.o. do standardów obowiązujących w 

lecznictwie poprzez rozbudowę o nowoczesny  

i funkcjonalny blok operacyjny wraz 

z infrastrukturą” 

1318/16 06.04.2016r. przyjęcie zaktualizowanych wzorów umów o dofinansowanie 

projektu 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

1319/16 06.04.2016r. zaktualizowania „Wykazu Kandydatów na ekspertów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

 ( dla działań finansowanych z EFS)” 

1320/16 06.04.2016r. zawarcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

porozumienia 

w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy 

Województwem Małopolskim,  

a Województwem Świętokrzyskim 

w zakresie przygotowania, przeprowadzenia procedury 

przetargowej oraz realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – 

Nowy Korczyn - Borusowa wrazz budową przeprawy mostowej 

na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle” 

1321/16 06.04.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 0561 Mirzec (Ogrody) - Poddąbrowa - droga woj. 

nr 744 - wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania 

decyzji ZRID" 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1312.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1313.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1314.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1315.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1316.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1317.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1318.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1319.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1320.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1321.2016.pdf


1322/16 06.04.2016r. zatwierdzenia strategii rozwoju lokalnego (LSR) 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego 

i Rybackiego (EFMR) w ramach Programu Operacyjnego 

"Rybactwo 

i Morze" (PO RYBY 2014-2020), które będą realizowane przez 

Lokalne Grupy Działania 

1323/16 06.04.2016r. przyjęcia procedur związanych 

z obsługą działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 delegowanych do wdrażania na poziomie 

Samorządu Województwa 

1324/16 06.04.2016r. wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony środowiska dla 

powiatu buskiego na lata 2016-2020 

z perspektywą do roku 2024” 

1325/16 06.04.2016r. sposobu załatwienia wniosku:  

1. Zakładu Przetwarzania Odpadów Ekodolina Sp. z o.o., 

Przededworze, 26-020 Chmielnik,  dotyczącego ujęcia w 

planie inwestycyjnym zakładu recyklingu odpadowych 

tworzyw sztucznychw Przededworzu, gm. Chmielnik, 

jako planowanej nowej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych. 

2. Zakładu Przetwarzania Odpadów Ekodolina Sp. z o.o., 

Przededworze, 26-020 Chmielnik,  dotyczącego ujęcia w 

planie inwestycyjnym sortowni selektywnie zebranych 

frakcji odpadów komunalnychw Przededworzu, gm. 

Chmielnik, jako instalacji do doczyszczania selektywnie 

zebranych frakcji odpadów komunalnych planowanej do 

rozbudowy/modernizacji. 

3. Zakładu Przetwarzania Odpadów Ekodolina Sp. z o.o., 

Przededworze, 26-020 Chmielnik,  dotyczącego ujęcia w 

planie inwestycyjnym biogazowni na odpady 

komunalnew Przededworzu, gm. Chmielnik, jako 

planowanej nowej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych. 

4. Kopalni Granitu Kamienna Góra – Celiny Sp. z o.o., 

Micigózd, ul. Częstochowska 6, 26-064 Piekoszów, 

dotyczącego ujęcia w planie inwestycyjnym:  

- instalacji stacjonarno-mobilnej do odzysku odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych zlokalizowanej w Kopalni Granitu 

Kamienna Góra – Celiny Sp. z o.o., gm. Chmielnik, jako 

instalacji do odzysku innego niż recykling odpadów 

budowlanych 

i rozbiórkowych planowanej do budowy/modernizacji, 

- instalacji stacjonarno-mobilnych do odzysku odpadów 

wydobywczych na terenie województwa świętokrzyskiego. 

5. Polskie Odpady Komunalne  

Sp.z o.o., ul. 1-go Maja 129, 25-508 Kielce,  dotyczącego 

ujęcia w planie inwestycyjnym instalacji do produkcji 

paliw alternatywnych, oraz paliw formowanych z 

odpadów komunalnych ze zbiórki selektywnej i biomasy 

odpadowej, zlokalizowanej 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1322.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1323.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1324.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1325.2016.pdf


w gminie Fałków, jako instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych planowanej do 

rozbudowy/modernizacji. 

6. Zakładu Usług Komunalnych Celiny Sp. z o.o., 

Micigózd, ul. Częstochowska 6,  

26-064 Piekoszów, dotyczącego ujęcia w planie 

inwestycyjnym: 

- zakładu recyklingu odpadowych tworzyw sztucznychw 

Przededworzu,  

gm. Chmielnik,  

- instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji 

odpadów komunalnych  

w Przededworzu, gm. Chmielnik, 

- kompostowni odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w 

Przededworzu,  

gm. Chmielnik, jako instalacji do przetwarzania odpadów 

zielonych i innych bioodpadów planowanej do 

rozbudowy/modernizacji. 

7. Zakładu Usług Komunalnych Celiny Sp. z o.o., 

Micigózd, ul. Częstochowska 6,  

26-064 Piekoszów, dotyczącego ujęcia w planie 

inwestycyjnym instalacji do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych  

w Przededworzu, gm. Chmielnik, jako planowanej nowej 

instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych. 

8. Zakładu Usług Komunalnych Celiny Sp.z o.o., Micigózd, 

ul. Częstochowska 6,  

26-064 Piekoszów, dotyczącego ujęcia w planie 

inwestycyjnym instalacji termicznego przekształcania 

odpadów metodą zgazowania 

w Przededworzu, gm. Chmielnik, jako planowanej nowej 

instalacji do termicznego przekształcania odpadów 

komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia 

odpadów komunalnych. 

9. Zakładu Usług Komunalnych Celiny Sp. z o.o., 

Micigózd, ul. Częstochowska 6, 26-064 Piekoszów, 

dotyczącego ujęcia 

w planie inwestycyjnym składowiska odpadów 

komunalnychw Przededworzu, gm. Chmielnik, jako 

składowiska odpadów komunalnych o statusie regionalnej 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

planowanego do rozbudowy/modernizacji. 

10. Zakładu Produkcyjno Innowacyjno-Wdrożeniowego 

Staneko, ul. Mościckiego 23, 26-110 Skarzysko-

Kamienna, dotyczącego ujęcia 

w planie inwestycyjnym instalacji do przetwarzania 

odpadów wielomateriałowych 

i tworzyw sztucznych 

w Skarżysku-Kamiennej, jako instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych planowanej do 

rozbudowy/modernizacji. 



11. Dobra Energia Sp. z o.o., ul. Głowackiego 87,28-300 

Jędrzejów, dotyczącego ujęcia  

w planie inwestycyjnym zakładu odpadowych tworzyw 

sztucznychw gm. Jędrzejów, jako planowanej nowej 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

1326/16 06.04.2016r. przyjęcia zaktualizowanych zapisów załączników nr 1, 2 i 3 do 

wzoru pre-umowy RPOWŚ dotyczącej przygotowania projektu 

pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

1327/16 06.04.2016r. podziału środków dla podmiotów określonych  w art. 11 ust. 3 

ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie  (Dz. U.  

z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań w 

2016 r.:  

z zakresu: profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, pomocy społecznej, 

przeciwdziałania przemocy 

1328/16 06.04.2016r. ogłoszenia otwartego I konkursu ofert na wsparcie ze środków 

PFRON 

w 2016 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób niepełnosprawnych  zlecanych fundacjom oraz 

organizacjom pozarządowym 

1329/16 06.04.2016r. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2016 r. na realizację zadań Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego w zakresie: dofinansowania 

robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), dotyczących obiektów 

służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób 

niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów oraz 

dofinansowania kosztów działania zakładów aktywności 

zawodowej 

1330/16 06.04.2016r. zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

nr 2642 z dnia  

02 czerwca 2010r. dotyczącej powołania z inicjatywy Samorządu 

oraz zmiany Regulaminu określającego tryb powołania 

członków, organizację oraz tryb działania Wojewódzkiej 

Społecznej Rady Seniorów 

1331/16 06.04.2016r. wprowadzenia zmian w Regulaminie Świętokrzyskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego 

1332/16 06.04.2016r. zmiany uchwały Nr 108/14 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych 

realizujących budżet Województwa 

1333/16 06.04.2016r. zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1334/16 06.04.2016r. zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1335/16 06.04.2016r. zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1336/16 06.04.2016r. zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1337/16 13.04.2016r. zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadań rzeczowo – 

finansowych za 2015 rok Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach 

1338/16 13.04.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 

na odcinku węzeł drogowy w Chęcinach - Małogoszcz na 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1326.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1327.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1328.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1329.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1330.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1331.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1332.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1333.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1334.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1335.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1336.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1337.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1338.2016.pdf


odcinku od km 14+949 do km 25+198 (granica gm. Chęciny) 

długość około 10,25 km",  

1339/16 13.04.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: "Przebudowa i 

rozbudowa skrzyżowania ulic Langiewicza, Polnej i 

Kochanowskiego w Busku - Zdroju", 

1340/16 13.04.2016r. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego 

Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Modliszewicach za 2015 rok 

1341/16 13.04.2016r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Modliszewicach za 2015 rok 

1342/16 13.04.2016r. dotyczącej oceny działalności Świętokrzyskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, pracy Dyrektora oraz 

Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego 

1343/16 13.04.2016r. przyjęcia prognozy oddziaływania na środowisko projektu 

aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa 

świętokrzyskiego” 2016-2022 i poddanie projektu aktualizacji 

„Planu…” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

opiniowaniu przez właściwe organy, skierowanie do publikacji 

ogłoszenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

zawiadamiającego o rozpoczęciu procedury udziału 

społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu w sprawie 

projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla 

województwa świętokrzyskiego” 2016-2022, wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko projektu „Planu…”, 

1344/16 13.04.2016r. rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do projektu 

aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa 

świętokrzyskiego”, przekazanie projektu aktualizacji „Planu 

gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2016-

2022 do zaopiniowania, a projektu „Planu inwestycyjnego dla 

województwa świętokrzyskiego” do uzgodnienia Ministrowi 

Środowiska 

1345/16 13.04.2016r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu turystyki 

i krajoznawstwa w 2016 r., 

1346/16 13.04.2016r. zaopiniowania projektu zmiany Regulaminu Organizacyjnego 

Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w 

Kielcach, 

1347/16 13.04.2016r. odwołania oświadczenia woli z dnia 30 listopada 2015r. o 

rozwiązaniu umowy numer UDA-RPSW.01.01.00-26-415/10-00 

zawartej w dniu 3 października 2013 r. o dofinansowanie 

projektu nr WND-RPSW.01.01.00-26-415/10 pod nazwą: 

"Wzrost  konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wyposażeniu 

pensjonatu", realizowanego przez  Damian Chmura, 

zamieszkały: ul. Słoneczna 16, 28-131 Solec-Zdrój, nr PESEL: 

79021619896 prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: 

PRZESIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „NED” DAMIAN 

CHMURA przy ul. Słonecznej 16, 28-131 Solec-Zdrój; NIP: 

642-269-45-77, REGON: 

1348/16 13.04.2016r. rozpatrzenia wniosku Gminy Skarżysko-Kamienna z siedzibą ul. 

Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko- Kamienna o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007-2013 wydał w dniu 23.12.2015 r. Decyzję nr 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1339.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1340.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1341.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1342.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1343.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1344.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1345.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1346.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1347.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1348.2016.pdf


RPSW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-202/08-2015/05 orzekającą o 

zwrocie przez Gminę Skarżysko-Kamienna z siedzibą ul. 

Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, części 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-

RPSW.04.01.00-26-202/08-00, 

1349/16 13.04.2016r. rozpatrzenia zarzutów zobowiązanego Pana Sebastiana Węgrzyn 

zam. ul. Wojska Polskiego 182, 25-204 Kielce, 

reprezentowanego przez Doradcę Podatkowego Pana Pawła 

Zielonkę      z dnia 4 lutego 2016 doręczonych do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 

25.02.2016 r. przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego 

w Kielcach do tytułów wykonawczych nr od 

TYT/RPSW.1.1/157/11/01/15 do TYT/RPSW.1.1/157/11/32/15, 

1350/16 13.04.2016r. wyrażenia zgody na złożenie przez Województwo 

Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego wniosku  o dofinansowanie projektu pn. 

„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – bez granic” w ramach Osi 

Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca 

ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO 

WER oraz podpisanie listu intencyjnego z partnerem 

zagranicznym, którym jest Veleučilište u Šibeniku z Chorwacji, 

1351/16 13.04.2016r. przyjęcia propozycji zmian w zapisach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, 

1352/16 13.04.2016r. upoważnienia Pani Jolanty Zwierzchowskiej, Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego, do podejmowania działań 

związanych z realizacją projektu pn. „Nowoczesna Szkoła 

Zawodowa – Nowoczesny Region” oraz do podpisywania 

wszelkich dokumentów i umów dotyczących tego projektu, 

1353/16 13.04.2016r. zaktualizowania wzoru pre-umowy RPOWŚ dotyczącej 

przygotowania projektu pozakonkursowego współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

1354/16 13.04.2016r. wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego do 

Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa 

„Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie, 

1355/16 13.04.2016r. udzielenia upoważnienia Pani Karolinie Jarosz - Zastępcy 

Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 

podejmowania działań związanych z realizacją projektu 

pozakonkursowego pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie 

społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie 

ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w celu 

ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 

Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej oraz do 

podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących tego 

projektu 

1356/16 13.04.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1357/16 13.04.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1349.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1350.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1351.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1352.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1353.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1354.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1355.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1356.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1357.2016.pdf


1358/16 13.04.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1359/16 13.04.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1360/16 13.04.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1361/16 20.04.2016r. zmiany Uchwały Nr 1235/08 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2008 roku w sprawie 

warunkowego wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia 

z Działania 3.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury 

komunikacyjnej” w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr 1/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

1362/16 20.04.2016r. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 

spraw oceny oraz wyboru wniosków o przyznanie dotacji 

programów rewitalizacji złożonych przez gminy zlokalizowane 

na terenie Województwa Świętokrzyskiego w związku z 

realizacją projektu  pn. "Przeprowadzenie konkursu dotacji na 

opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez 

gminy zlokalizowane na terenie Województwa 

Świętokrzyskiego” ramach Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci, 

Priorytetu III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

1363/16 20.04.2016r. Zatwierdzenia listy ocenionych projektów, w ramach Osi 9 – 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.3.1 

Wsparcie sektora ekonomii społecznej 

1364/16 20.04.2016r. zatwierdzenia zaktualizowanego regulaminu konkursu nr 

RPSW.08.01.02-IZ.00-26-038/16 w ramach Osi Priorytetowej 8 - 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020, Poddziałanie 8.1.2 Zwiększenie dostępu do opieki 

nad dziećmi do lat 3 – ZIT 

1365/16 20.04.2016r. zatwierdzenia zaktualizowanego regulaminu konkursu nr 

RPSW.08.03.06-IZ.00-26-040/16 w ramach Osi Priorytetowej 8 - 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej 

- ZIT w ramach Upowszechniania i wzrostu jakości edukacji 

przedszkolnej 

1366/16 20.04.2016r. zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu w 

Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Polski 

Juniorów i Juniorek w Bilard – Kielce 2016, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert 

1367/16 20.04.2016r. powołania komisji oceniającej wnioski o udzielenie dotacji w 

2016 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego 

1368/16 20.04.2016r. przyznania stypendiów sportowych zawodniczkom i 

zawodnikom w kategoriach młodzieżowych reprezentującym 

Województwo Świętokrzyskie i osiągającym wysokie wyniki 

sportowe, 

1369/16 20.04.2016r. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli oraz 

powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej 

1370/16 20.04.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej  dla zadania pn: "Dokumentacja 

techniczna budowy ul. Nadrzecznej w Wąchocku"  

1371/16 20.04.2016r. wyrażenia opinii do  projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1358.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1359.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1360.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1361.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1362.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1363.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1364.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1365.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1366.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1367.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1368.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1369.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1370.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1371.2016.pdf


Bodzechów", w zakresie koordynacji współpracy z innymi 

gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa 

1372/16 20.04.2016r. zmiany Uchwały Nr 120/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego. 

1373/16 20.04.2016r. zmiany Uchwały Nr 122/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego 

1374/16 20.04.2016r. zmiany Uchwały Nr 123/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego 

1375/16 20.04.2016r. zmiany Uchwały Nr 124/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego 

1376/16 20.04.2016r. zmiany Uchwały Nr 126/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego 

1377/16 20.04.2016r. zmiany Uchwały Nr 1045/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego. 

1378/16 20.04.2016r. zmiany Uchwały Nr 875/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego 

1379/16 20.04.2016r. podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. 2014 r. poz. 1118 z 

późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r. z 

zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu zwalczania 

narkomanii 

1380/16 20.04.2016r. W sprawie zmian w budżecie województwa  

1381/16 20.04.2016r. W sprawie zmian w budżecie województwa 

1382/16 20.04.2016r. W sprawie zmian w budżecie województwa 

1383/16 20.04.2016r. W sprawie zmian w budżecie województwa 

1384/16 20.04.2016r. W sprawie zmian w budżecie województwa 

1385/16 27.04.2016r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-792/14-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 443/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie dofinansowania projektu 

konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 "Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym" 

w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie jakości systemu 

komunikacyjnego regionu" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji, 

1386/16 27.04.2016r. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków nr UDA-

RPSW.03.01.00-26-792/14-00 realizacji projektu Województwa 

Świętokrzyskiego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 443/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie dofinansowania projektu 

konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 "Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym" 

w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie jakości systemu 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1372.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1373.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1374.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1375.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1376.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1377.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1378.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1379.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1380.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1381.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1382.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1383.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1384.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1385.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1386.2016.pdf


komunikacyjnego regionu" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji, 

1387/16 27.04.2016r. zmiany załącznika nr 3 kryteriów wyboru operacji 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. 

wymogów  formalnych i kryteriów oceny formalnej dla 

wszystkich działań 

w ramach Osi priorytetowych 1-7 do Uchwały  837/15 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 10 listopada 2015 roku 

w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części 

dotyczącej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  - 

Działanie 4.5 "Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych 

przyrodniczo" (Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały), Tabeli 

wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działania 

4.5 (Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały) oraz kryteriów 

wyboru operacji współfinansowanych 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. wymogów  formalnych i 

kryteriów oceny formalnej dla wszystkich działań 

w ramach Osi priorytetowych 1-7 (Załącznik nr 3 do niniejszej 

Uchwały) i  kryteriów merytorycznych dla działania 4.5 

(Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały), 

1388/16 27.04.2016r. zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu konkursu 

zamkniętego 

nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 

w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka 

Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020 wraz z załącznikami, 

1389/16 27.04.2016r. zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 1089/16 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dn. 13 stycznia 2016 roku w 

sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów 

(KOP) oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

1390/16 27.04.2016r. zatwierdzenia zaktualizowanego Regulaminu Pracy Komisji 

Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe 

współfinansowane 

z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-

2020, 

1391/16 27.04.2016r. sprawie zatwierdzenia uzupełnionego składu osobowego Komisji 

Oceny Projektów  oceniającej projekty konkursowe 

współfinansowane 

z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, 

1392/16 27.04.2016r. zatwierdzenia regulaminu konkursu 

nr RPSW.09.03.01-IZ.00-26-042/16 w ramach Osi Priorytetowej 

9 - Włączenie społeczne i walka 

z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1387.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1388.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1389.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1390.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1391.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1392.2016.pdf


Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej wraz 

z załącznikami. 

1393/16 27.04.2016r. wyrażenia opinii do  aktualizacji projektu "Założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2012-2027", w zakresie 

koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z 

polityką energetyczną państwa, 

1394/16 27.04.2016r. upoważnienia Pana Grzegorza Orawca - Dyrektora Departamentu 

Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania 

wszelkich dokumentów i umów dotyczących projektu pn. Access 

to Microfinance for Small and Medium-sized Enterprises – ATM 

for SMEs (Dostęp do mikrofinansowania dla małych 

i średnich przedsiębiorstw), realizowanego w okresie: 01.04.2016 

– 31.03.2021r., w ramach Programu  INTERREG EUROPA (Oś 

priorytetowa 2. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP; Cel 

szczegółowy: 2.1. Poprawa wdrażania polityk i programów 

rozwoju regionalnego, w szczególności programów w ramach 

celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w 

stosownych przypadkach, celu Europejska Współpraca 

Terytorialna, wspierających MŚP 

w wypracowywaniu i osiąganiu wzrostu gospodarczego oraz 

wprowadzaniu innowacji na wszystkich etapach ich cyklu życia), 

1395/16 27.04.2016r. zlecenia w trybie pozakonkursowym Stowarzyszeniu 

Świętokrzyski Bank Żywności, Aleja 3-go Maja 73, 27-400 

Ostrowiec Świętokrzyski realizacji zadania z zakresu pomocy 

społecznej pn. „ Aktywizacja społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem 

osób bezdomnych”, 

1396/16 27.04.2016r. zlecenia w trybie pozakonkursowym Stowarzyszeniu 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Mójczy oraz Fundacji Miśka 

Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei” w Jędrzejowie realizacji 

zadań z zakresu profilaktyki.  

i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

1397/16 27.04.2016r. ogłoszenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert dla 

podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1118 z poźn.zm) na wspieranie realizacji zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego 

w 2016 rokuz zakresu: ochrony 

i promocji zdrowia, zwalczania narkomanii oraz powołania 

Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert, 

1398/16 27.04.2016r. informacji o wykonaniu budżetu Województwa za I kwartał 2016 

roku 

1399/16 27.04.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1400/16 27.04.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1401/16 27.04.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1402/16 5.05.2016r. przyjęcia procedur związanych z obsługą działań Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 delegowanych 

do wdrażania na poziomie Samorządu Województwa 

1403/16 5.05.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn: "Drogi na osiedlu Dąbrowa II w 

Kielcach - etap I" 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1393.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1394.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1395.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1396.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1397.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1398.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1399.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1400.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1401.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1402.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1403.2016.pdf


1404/16 5.05.2016r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów po protestach oraz listy 

pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów 

wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na 

rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU 

1405/16 5.05.2016r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 

9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych 

1406/16 5.05.2016r. przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, tj. kryteriów 

merytorycznych dla działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i dla działania 7.4 

Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

1407/16 5.05.2016r. zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 7.3 

Infrastruktura zdrowotna i społeczna wraz z załącznikami (tj. 

tabelą wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla 

Działania 7.3 i kryteriami merytorycznymi dla działania 7.3), 

1408/16 5.05.2016r. przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-

IZ.00-26-  /16 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi 

publiczne Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dedykowany dla 

podstawowej opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej oraz 

opieki paliatywnej i hospicyjnej, zlokalizowanej w Obszarze 

Strategicznej Interwencji – obszary wiejskie o najgorszym 

dostępie do usług publicznych  

(z wyłączeniem szpitali) wraz z załącznikami 

1409/16 5.05.2016r. zmiany uchwały nr 732/08 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2008r. w sprawie powołania 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

1410/16 

 

5.05.2016r. 

 

zatwierdzenia warunków określających zasady uczestnictwa 

Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej  

w Morawicy w projekcie pn.: "Nowoczesna Szkoła Zawodowa – 

Nowoczesny Region", realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość 

szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, 

Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 

oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, 

1410a/16 5.05.2016r. zatwierdzenia warunków określających zasady uczestnictwa 

Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w 

Skarżysku-Kamiennej  

1411/16 5.05.2016r. nawiązania współpracy w zakresie utrzymania i rozwoju 

Internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej 

poprzez prowadzenie regionalnego komponentu ogólnopolskiego 

portalu internetowego pn. Doradztwo edukacyjno-zawodowe, 

1412/16 5.05.2016r. zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1413/16 5.05.2016r. zmian w budżecie województwa na 2016r. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1404.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1405.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1406.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1407.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1408.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1409.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1410.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1410a.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1411.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1412.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1413.2016.pdf


1414/16 5.05.2016r. zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1415/16 5.05.2016r. zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1416/16 11.05.2016r. przyjęcia zaktualizowanych wzorów umów i decyzji o 

dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 

1417/16 11.05.2016r. zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Społecznego dla:- zaktualizowanego 

opisu Działania 9.1 oraz Poddziałania 9.2.1 wraz z załącznikami 

oraz- opisu Poddziałań 8.2.2, 8.2.3, 8.4.2, 9.2.2, 10.2.2, 10.4.2 

wraz z załącznikami 

1418/16 11.05.2016r. zatwierdzenia listy rankingowej operacji typu "Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej  

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i 

oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, 

1419/16 11.05.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn: "Opracowanie dokumentacji 

projektowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego zezwoleń 

na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy odcinka drogi 

gminnej - ul. Jarków w Małogoszczu, o dł. ok. 225 mb", 

1420/16 11.05.2016r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.02.00-IZ.00-26-041/16 w ramach Osi Priorytetowej 3  

– Efektywna i zielona energia Działania 3.2 Efektywność 

energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami, 

1421/16 11.05.2016r. przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-

IZ.00-26- 045/16 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne 

usługi publiczne Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i 

społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów 

realizowanych  w zakresie infrastruktury usług społecznych, 

wraz  

z załącznikami, 

1422/16 11.05.2016r. przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-

IZ.00-26- 044/16 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne 

usługi publiczne Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i 

społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020  dedykowanego dla 

projektów realizowanych  w zakresie infrastruktury usług 

społecznych na Obszarach Strategicznej Interwencji Obszary 

wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych, wraz z 

załącznikami 

1423/16 11.05.2016r. zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu pracy Komisji ds. naboru 

ekspertów powołanej do oceny aplikacji zgłoszonych w ramach 

naboru kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 w  Procedurze naboru kandydatów na ekspertów  i 

prowadzenia Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1414.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1415.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1416.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1417.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1418.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1419.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1420.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1421.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1422.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1423.2016.pdf


2014-2020 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, 

1424/16 11.05.2016r. odwołania oświadczenia woli z dnia 02 września 2015r. o 

rozwiązaniu umowy numer UDA-RPSW.01.01.00-26-257/11-00 

zawartej w dniu 31 sierpnia 2012r. o dofinansowanie projektu nr 

WND-RPSW.01.01.00-26-257/11 pod nazwą „Zwiększenie 

konkurencyjności "Fundacji Pomost" poprzez dywersyfikacje 

usług na terenie Ośrodka w Kaczynie ", realizowanego przez 

FUNDACJĘ POMOST z siedzibą: Pl. Panny Marii nr 1; 25-010 

Kielce,  NIP: 959-185-31-23, REGON: 260286791 

1425/16 11.05.2016r. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wykonania „Planu 

gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2016-

2022 ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego 

oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

1426/16 11.05.2016r. powołania Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw 

Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych  

19. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 157/11 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.02.2011 r. w 

sprawie powołania z inicjatywy Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego  

i  środowisk kombatanckich Wojewódzkiej Rady Kombatantów i 

osób represjonowanych oraz przyjęcia Regulaminu 

Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych 

1427/16 11.05.2016r. udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Panu Markowi 

Durazińskiemu do reprezentowania przed organami publicznymi 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w postępowaniu o 

zmianę zarządzającego lotniskiem EPKA w Masłowie k/Kielc. 

1428/16 11.05.2016r. zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1429/16 11.05.2016r. zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1430/16 11.05.2016r. zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1431/16 11.05.2016r. zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1432/16 11.05.2016r. zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1433/16 11.05.2016r. zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1434/16 11.05.2016r. zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1435/16 11.05.2016r. zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1436/16 11.05.2016r. w sprawie zmian uchwały nr 157/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 23.02.2011 r. w sprawie powołania z 

inicjatywy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego i  

środowisk kombatanckich Wojewódzkiej Rady Kombatantów i 

osób represjonowanych oraz przyjęcia Regulaminu 

Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych   

1437/16 11.05.2016r. udzielenia pełnomocnictwa ds. realizacji i utrzymania trwałości 

projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja” 

1438/16 11.05.2016r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-758/10-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 956/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 7 marca 2012 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego 

projektu kluczowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1424.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1425.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1426.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1427.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1428.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1429.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1430.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1431.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1432.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1433.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1434.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1435.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1436.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1437.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1438.2016.pdf


w ramach Działania 3.1 "Rozwój nowoczesnej infrastruktury 

komunikacyjnej  

o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym" w Osi 

Priorytetowej 3. "Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego 

regionu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia 

szczegółowych zasad i trybu jego realizacji  

 

1439/16 20.05.2016r. przyjęcia zaktualizowanego regulaminu Plebiscytu „Moje 

Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”, 

organizowanego przez  Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział 

ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, 

1440/16 20.05.2016r. przyjęcia "Procedury wydawania opinii w zakresie zgodności 

projektów w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie 

wyższym  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 (PO WER)  

ze Strategią Badań i  Innowacyjności RIS3" Województwa 

Świętokrzyskiego 

1441/16 20.05.2016r. zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie 

powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

zmienionej Uchwałą Nr 518/15 z dnia 8 lipca 2015 r. oraz 

Uchwałą Nr 622/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r. i Uchwałą Nr 

1071/16 z dnia 7 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr 1285/16 z dnia 23 

marca 2016 r., 

1442/16 20.05.2016r. wprowadzenia zmian w Planie Zamówień Publicznych na rok 

2016 dla Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości w 

Departamencie Polityki Regionalnej 

1443/16 20.05.2016r. powierzenia realizacji projektów stypendialnych w ramach 

Poddziałania 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego 

skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 

Poddziałania 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego 

skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia 

zawodowego,  Świętokrzyskiemu Biuru Rozwoju Regionalnego 

1444/16 20.05.2016r. zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.09.01.00-IZ.00-

26-046/16 w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i 

walka  

z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działania 

9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse  

na zatrudnienie wraz z załącznikami, 

1445/16 20.05.2016r. zatwierdzenia uzupełnionego składu osobowego Komisji Oceny 

Projektów oceniającej projekty konkursowe współfinasowane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-

2020 

1446/16 20.05.2016r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 

Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie,   

1447/16 20.05.2016r. zatwierdzenie zaktualizowanego regulaminu konkursu nr 

RPSW.08.03.04-IZ.00-26-039/16 w ramach Osi Priorytetowej 8 - 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1439.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1440.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1441.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1442.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1443.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1444.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1445.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1446.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1447.2016.pdf


ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych. 

Załączniki do regulaminu nie ulegają zmianie 

1448/16 20.05.2016r. zatwierdzenia zaktualizowanego regulaminu konkursu nr 

RPSW.08.03.06-IZ.00-26-040/16 w ramach Osi Priorytetowej 8 - 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej 

- ZIT w ramach Upowszechniania i wzrostu jakości edukacji 

przedszkolnej 

1449/16 20.05.2016r. zatwierdzenia zaktualizowanego regulaminu konkursu nr 

RPSW.08.01.02-IZ.00-26-038/16 w ramach Osi Priorytetowej 8 - 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałanie 8.1.2 Zwiększenie dostępu do opieki 

nad dziećmi do lat 3 - ZIT. Załączniki do regulaminu nie ulegają 

zmianie 

1450/16 20.05.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn: "Rozbudowa drogi gminnej w m. 

Skarżysko Kościelne, ul. Spacerowa (379003T)" 

1451/16 20.05.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji  pn: "Budowa drogi gminnej za Ośrodkiem 

Zdrowia w Górnie" 

1452/16 20.05.2016r. rozpatrzenia uwag i wniosków do projektu aktualizacji „Planu 

gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2016-

2022 oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu 

aktualizacji „Planu gospodarki odpadami województwa 

świętokrzyskiego” 2016-2022 

1453/16 20.05.2016r. przyjęcia nowych członków do Sieci Dziedzictwo Kulinarne 

Świętokrzyskie w Województwie Świętokrzyskim działającej w 

ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa 

Kulinarnego, 

1454/16 20.05.2016r. rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych przez Ministra 

Środowiska do projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami 

dla województwa świętokrzyskiego”,  wprowadzenie zmian do 

projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla 

województwa świętokrzyskiego” w wyniku rozpatrzenia uwag i 

wniosków, przekazanie Ministrowi Środowiska projektu 

aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa 

świętokrzyskiego”  

w uwzględnionymi zmianami, rozpatrzenie uwag i wniosków 

zgłoszonych przez Ministra Środowiska do projektu „Planu 

Inwestycyjnego dla województwa świętokrzyskiego”, 

wprowadzenie zmian do projektu „Planu Inwestycyjnego dla 

województwa świętokrzyskiego” w wyniku rozpatrzenia uwag i 

wniosków,      przekazanie Ministrowi Środowiska projektu 

„Planu Inwestycyjnego dla województwa świętokrzyskiego”, 

celem ponownego uzgodnienia, 

1455/16 20.05.2016r. rozpatrzenia wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wykonania „Planu 

gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2016-

2022 ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego 

oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, 

1456/16 20.05.2016r. wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Kielcach na użyczenie rzeczy ruchomych dla Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących  nr 18 w Kielcach   ul. Szkolna 29, 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1448.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1449.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1450.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1451.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1452.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1453.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1454.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1455.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1456.2016.pdf


1457/16 20.05.2016r. zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1458/16 20.05.2016r. zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1459/16 20.05.2016r. informacji o wykonaniu budżetu województwa za 2015 rok 

1460/16 24.05.2016r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury 

fizycznej w 2016r. 

1461/16 24.05.2016r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-

IZ.00-26-028/16 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i 

nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej 

przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami 

1462/16 24.05.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1463/16 24.05.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1464/16 24.05.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1465/16 24.05.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1466/16 24.05.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1467/16 24.05.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1468/16 24.05.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1469/16 24.05.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1470/16 24.05.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1471/16 24.05.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1472/16 24.05.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1473/16 24.05.2016r. ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2016 – 

2043 

1474/16 24.05.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1475/16 1.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza 

w Kielcach za 2015 r. 

1476/16 1.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach 

za 2015 rok. 

1477/16 1.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach za 2015 rok 

1478/16 1.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach za 2015 rok 

1479/16 1.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach za 

2015 rok. 

1480/16 1.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w 

Pacanowie za 2015 rok. 

1481/16 1.06.2016r. przyznania nagrody „ Talenty Świętokrzyskie’, 

1482/16 1.06.2016r. powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na 

realizację zadań w ramach Programu „Świętokrzyska Akademia 

Sportu”, 

1483/16 1.06.2016r. wyboru ofert oraz podziału środków na realizację z zakresu 

turystyki i krajoznawstwa w 2016r-edycja II 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1457.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1458.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1459.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1460.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1461.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1462.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1463.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1464.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1465.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1466.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1467.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1468.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1469.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1470.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1471.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1472.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1473.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1474.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1475.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1476.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1477.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1478.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1479.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1480.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1481.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1482.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1483.2016.pdf


1484/16 1.06.2016r. zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz ogłoszenia tekstu 

jednolitego Regulaminu, 

1485/16 1.06.2016r. wyrażenia opinii do  aktualizacji projektu "Założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2012-2027", w zakresie 

koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z 

polityką energetyczną państwa, 

1486/16 1.06.2016r. warunkowego wyboru projektu o numerze RPSW.04.04.00-26-

0007/15 złożonego przez Gminę Busko-Zdrój pn.: „Zdrój 

Kultury – poprawa świadczenia usług kulturalnych poprzez 

rozbudowę Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku 

- Zdroju” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.04.00-IZ.00-26-013/15 dedykowanego dla Obszaru 

Strategicznej Interwencji - Obszaru Uzdrowiskowego w ramach 

działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i 

kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

1487/16 1.06.2016r. warunkowego wyboru projektu o numerze RPSW.04.05.00-26-

0001/15 złożonego przez Gminę Solec-Zdrój pn.: „Ochrona 

bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez 

utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy 

uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój” w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.05.00-IZ.00-

26-010/15 dedykowanego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - 

Obszaru Uzdrowiskowego w ramach działania 4.5 „Ochrona i 

wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” Osi 

Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

1488/16 1.06.2016r. warunkowego wyboru projektu o numerze RPSW.04.05.00-26-

0002/15 złożonego przez Gminę Bodzentyn pn.: 

„Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie 

obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-

rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.05.00-IZ.00-

26-011/15 dedykowanego dla Obszaru Strategicznej Interwencji 

– Obszaru Gór Świętokrzyskich  w ramach działania 4.5 

„Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” Osi 

Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1484.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1485.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1486.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1487.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1488.2016.pdf


1489/16 1.06.2016r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 

zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-044/16 w ramach Osi 

Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 

Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 dedykowanego dla projektów z zakresu usług społecznych  

w Obszarze Strategicznej Interwencji – obszary wiejskie o 

najgorszym dostępie do usług publicznych wraz z załącznikami 

1490/16 1.06.2016r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 

zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-045/16 w ramach Osi 

Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 

Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 dedykowanego dla projektów z zakresu usług społecznych 

wraz  

z załącznikami, 

1491/16 1.06.2016r. dofinansowania projektu pozakonkursowego Województwa 

Świętokrzyskiego pod nazwą „Świętokrzyskie – hard to 

pronounce, easy to do business in” w ramach Działania 2.4 

Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia 

szczegółowych zasad i trybu jego realizacji, 

1492/16 1.06.2016r. wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony środowiska dla 

powiatu ostrowieckiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 

roku 2023”, 

1493/16 1.06.2016r. rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych przez Ministra 

Środowiska do projektu „Planu Inwestycyjnego dla 

województwa świętokrzyskiego”, wprowadzenie zmian do 

projektu „Planu Inwestycyjnego dla województwa 

świętokrzyskiego” w wyniku rozpatrzenia uwag i wniosków, 

przekazanie Ministrowi Środowiska projektu „Planu 

Inwestycyjnego dla województwa świętokrzyskiego”, celem 

ponownego uzgodnienia, 

1494/16 1.06.2016r. podziału środków PFRON w 2016 r. w ramach ogłoszonego  I 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 

1495/16 1.06.2016r. wyrażenia opinii do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy i Miasta Sędziszów 

1496/16 1.06.2016r. wyrażenia pozytywnej opinii nt. realizacji przez Centrum 

Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości w Departamencie 

Polityki Regionalnej projektu pn. „VISEGRAD IN SPA” (tłum. 

”Wyszehrad w SPA”) współfinansowanego ze środków 

Funduszu Wyszehradzkiego, 

1497/16 1.06.2016r. rozpatrzenia wniosku(dane osobowe zanonimizowane), o 

ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007 – 2013 wydał w dniu 3 lutego 2016 r. decyzję nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2016/02 orzekającą o 

zwrocie części dofinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1489.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1490.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1491.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1492.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1493.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1494.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1495.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1496.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1497.2016.pdf


1498/16 1.06.2016r. zwrotu przez(dane osobowe zanonimizowane), części 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy o 

dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-044/11-00, 

1499/16 1.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1500/16 1.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1501/16 1.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1502/16 1.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1503/16 1.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1504/16 1.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1505/16 1.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1506/16 1.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1507/16 1.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1508/16 1.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1509/16 8.06.2016r. wniosku o ponowne rozpatrzenie i wydanie postanowienia w 

przedmiocie zarzutów rozstrzygniętych postanowieniem 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (Organ) z 

dnia 13.04.2016 znak: EFRR.V-433-RPO-1.1-34-2016.KK. w 

związku  z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym wobec 

zobowiązanego(dane osobowe zanonimizowane), 

reprezentowanego przez Doradcę Podatkowego Pana (dane 

osobowe zanonimizowane), z dnia 27 kwietnia 2016 

doręczonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w dniu 29.04.2016r., do tytułów 

wykonawczych nr: od TYT/RPSW.1.1/157/11/01/15 do 

TYT/RPSW.1.1/157/11/32/15,  

 

1510/16 8.06.2016r. przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, tj. kryteriów 

merytorycznych dla działań: 3.3 Poprawa efektywności 

energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 4.1 

Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich 

skutków, 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, oraz 

7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii 

terytorialnej dla określonych obszarów 

1511/16 8.06.2016r. przyjęcia Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego 

1512/16 8.06.2016r. przyjęcia informacji o realizacji Uchwały Nr XIII/188/15 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2015 r. 

w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa 

świętokrzyskiego i zadań w zakresie polityki rynku pracy 

1513/16 8.06.2016r. skierowania na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Wodnej i Ochrony Środowiska uzgodnionego, zaopiniowanego i 

skonsultowanego projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia Chęcińsko - 

Kieleckiego Parku Krajobrazowego oraz skierowania na 

posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1498.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1499.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1500.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1501.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1502.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1503.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1504.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1505.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1506.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1507.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1508.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1509.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1510.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1511.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1512.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1513.2016.pdf


uzgodnionego, zaopiniowanego i skonsultowanego w/w projektu 

uchwały,   

1514/16 8.06.2016r. wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony środowiska 

powiatu włoszczowskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 

roku 2023, 

1515/16 8.06.2016r. zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 

134/11 zmienionej Uchwałami Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego Nr 1349/12; 217/15 oraz 1122/16  w sprawie 

aktualizacji składu osobowego Świętokrzyskiej Rady Innowacji 

1516/16 8.06.2016r. przyjęcia zaktualizowanego Wykazu Projektów 

Zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2014-

2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego 

Załącznik Nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

RPOWŚ 2014-2020 

1517/16 8.06.2016r. raportu dotyczącego realizacji "Strategii Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego do roku 2020" według danych z 31 XII 2014r., 

1518/16 8.06.2016r. przyjęcie dokumentu pn.: "Opis Funkcji i Procedur dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 3)”, 

1519/16 8.06.2016r. uchylenia uchwały o powierzeniu projektów stypendialnych w 

ramach Poddziałania 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego 

skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 

Poddziałania 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego 

skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia 

zawodowego,  Świętokrzyskiemu Biuru Rozwoju Regionalnego 

1520/16 8.06.2016r. przyjęcie zaktualizowanych wzorów umów i decyzji o 

dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020, 

1521/16 8.06.2016r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2015 rok dla pana 

Andrzeja Dąbrowskiego – dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach 

1522/16 8.06.2016r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2015 rok dla pani 

Karoliny Kępczyk – dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. 

Koziołka Matołka w Pacanowie 

1523/16 8.06.2016r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2015 rok dla pana 

Jarosława Machnickiego – dyrektora Wojewódzkiego Domu 

Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach 

1524/16 8.06.2016r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2015 rok dla pana 

Jacka Rogali – dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. 

Kolberga w Kielcach 

1525/16 8.06.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji pn: "Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów - wraz z budową 

obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce", 

1526/16 8.06.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji pn: "Rozbudowa ulicy 

Polnej w Busku-Zdroju", 

1527/16 8.06.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji pn: "Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 764 polegającej na budowie chodnika na 

odcinku Kranów-Daleszyce w km 12+330 do 13+107", 

1528/16 8.06.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji pn: "Budowa chodnika 

wraz  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1514.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1515.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1516.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1517.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1518.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1519.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1520.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1521.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1522.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1523.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1524.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1525.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1526.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1527.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1528.2016.pdf


z odwodnieniem drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości 

Gruszczyn", 

1529/16 8.06.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: 

"Rozbudowa drogi gminnej nr 338048 T przeznaczonej do 

transportu kruszyw kopalnianych wraz z włączeniem do drogi 

krajowej nr 74 relacji  Łagów - Opatów w km 119+204", 

1530/16 8.06.2016r. wyrażenia opinii do  „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 

Michałów”, w zakresie koordynacji współpracy z innymi 

gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa 

1531/16 8.06.2016r. wyznaczenia reprezentantów Województwa Świętokrzyskiego do 

Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Pożyczkowy Województwa 

Świętokrzyskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, 

1532/16 8.06.2016r. powołania reprezentantów Województwa Świętokrzyskiego do 

Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy 

Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 

1533/16 8.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1534/16 8.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1535/16 8.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1536/16 8.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1537/16 8.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1538/16 16.06.2016r. akceptacji treści projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia 

przez Województwo Świętokrzyskie od Województwa 

Mazowieckiego powierzonego zadania organizacji publicznego 

transportu zbiorowego w wojewódzkich drogowych przewozach 

pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na obszarze 

województwa mazowieckiego i wniesienia jej pod obrady 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

1539/16 16.06.2016r. przyjęcia opracowania pod nazwą: Analiza wniosków i ankiet do 

zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego, dotyczącej opracowania „Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego” 

1540/16 16.06.2016r. zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 1089/16 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dn. 13 stycznia 2016 roku w 

sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów 

(KOP) oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

1541/16 16.06.2016r. warunkowego wyboru projektów w ramach dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-014/15 

dedykowanego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Obszaru 

Gór Świętokrzyskich w ramach działania 4.4 „Zachowanie 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi Priorytetowej 4 

„Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 

1542/16 16.06.2016r. przyjęcia zaktualizowanych zapisów Podręcznika 

Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

1543/16 16.06.2016r. zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

798/08 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1529.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1530.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1531.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1532.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1533.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1534.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1535.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1536.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1537.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1538.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1539.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1540.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1541.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1542.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1543.2016.pdf


Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013, 

1544/16 16.06.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn: "Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa - 

etap II Przebudowa ulicy osiedla Nowy Świat w Pińczowie", 

1545/16 16.06.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn: "Budowa drogi dojazdowej do 

przedszkola samorządowego Nr 14 przy ul. Kalcytowej 15 od 

strony ulicy Krzemiankowej w Kielcach", 

1546/16 16.06.2016r. w sprawie udzielania upoważnień do prowadzenia kontroli 

programów, projektów lub zadań realizowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego; podpisywania korespondencji związanej 

z prowadzeniem działalności kontrolnej oraz wydawania decyzji 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w obszarze Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

1547/16 16.06.2016r. w sprawie udzielania upoważnień do prowadzenia kontroli 

programów, projektów lub zadań realizowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego; podpisywania korespondencji związanej 

z prowadzeniem działalności kontrolnej oraz wydawania decyzji 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w obszarze Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

1548/16 16.06.2016r. w sprawie udzielania upoważnień do prowadzenia kontroli 

programów, projektów lub zadań realizowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego; podpisywania korespondencji związanej 

z prowadzeniem działalności kontrolnej oraz wydawania decyzji 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w obszarze Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

1549/16 16.06.2016r. przedłożenia Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego 

projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa 

świętokrzyskiego” 2016-2022 oraz projektów uchwał Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie: uchwalenia „Planu 

gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2016-

2022, którego załącznikiem nr 1 jest „Plan inwestycyjny dla 

województwa świętokrzyskiego”, wykonania „Planu gospodarki 

odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2016-2022 

1550/16 16.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1551/16 16.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1552/16 16.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1553/16 16.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1554/16 17.06.2016r. w sprawie zlecenia FUN SPORT Kielce w Kielcach realizacji 

zadania publicznego pn. „Świętokrzyskie Mini Volley Cup”, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert 

1555/16 17.06.2016r. zatwierdzenia aktualizacji do załącznika nr 3 - "Kryteria wyboru 

projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i 

Poddziałań" do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej EFS 

przez:-   zaktualizowanie ogólnych kryteriów wyboru projektów 

oraz- wprowadzenie szczegółowych kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania 8.2.2 RPOWŚ 2014-2020, 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1544.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1545.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1546.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1547.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1548.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1549.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1550.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1551.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1552.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1553.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1554.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1555.2016.pdf


1556/16 17.06.2016r. zatwierdzenia aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części 

dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Poddziałania 8.4.2 (załączniki pozostają bez zmian), 

1557/16 17.06.2016r. zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-

26-047/16 w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i 

walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych  

wraz z załącznikami, 

1558/16 17.06.2016r. zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie 

powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

zmienionej Uchwałą Nr 518/15 z dnia 8 lipca 2015 r. oraz 

Uchwałą Nr 622/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r. i Uchwałą Nr 

1071/16 z dnia 7 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr 1285/16 z dnia 23 

marca 2016 r., Uchwałą Nr 1441/16 z dnia 20 maja 2016 r., 

1559/16 17.06.2016r. wydania pozytywnej opinii w formie uchwały dla projektu pn. 

"Absolwent dla regionu – Nowe Programy Kształcenia UJK w 

specjalizacji turystyka zdrowotna i prozdrowotna" składanego 

przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach 

Działania 3.1 POWER 

1560/16 17.06.2016r. podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z 

późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań publicznych        w 2016 

r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu 

zwalczania narkomanii 

1561/16 28.06.2016r. podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu Konsorcjum na 

rzecz rozwoju inteligentnej specjalizacji - Branża metalowo-

odlewnicza oraz przyjęcie zaktualizowanej listy członków 

Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji 

Województwa Świętokrzyskiego 

1562/16 29.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach za 2015 rok. 

1563/16 29.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy za 2015 rok. 

1564/16 29.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 

za 2015 rok. 

1565/16 29.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Świętokrzyskiego 

Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w 

Kielcach za 2015 rok 

1566/16 29.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzk

iego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej 

Górze za 2015 rok 

1567/16 29.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Wojewódzkiego Ośrodka 

Medycyny Pracy  

w Kielcach za 2015 rok. 

1568/16 29.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzk

iego Szpitala Zespolonego w Kielcach za 2015 rok 

1569/16 29.06.2016r. powierzenia realizacji I edycji projektów stypendialnych w 

ramach Poddziałania 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego 

skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1556.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1557.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1558.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1559.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1560.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1561.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1562.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1563.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1564.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1565.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1566.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1567.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1568.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1569.2016.pdf


Poddziałania 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego 

skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia 

zawodowego,  Departamentowi Promocji, Edukacji, Kultury, 

Sportu  

i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego 

1570/16 29.06.2016r. przyjęcia procedur związanych z obsługą działań Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 delegowanych 

do wdrażania na poziomie Samorządu Województwa 

1571/16 29.06.2016r. przyjęcia procedur związanych z obsługą działań Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 delegowanych 

do wdrażania na poziomie Samorządu Województwa 

1572/16 29.06.2016r. Wyrażenie zgody na złożenie przez Województwo 

Świętokrzyskie jako Beneficjenta Wiodącego wniosku o 

dofinansowanie na realizację  projektu  pn. „Ochrona cennych 

gatunków i siedlisk przyrodniczych na terenie województwa 

świętokrzyskiego  Środowiskowych, w ramach Osi priorytetowej 

II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu  

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ 

projektu 2.4.1  Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych 

gatunków i siedlisk przyrodniczych 

1573/16 29.06.2016r. zlecenia Fundacji Perfekta Dance realizacji zadania publicznego 

pn. Taniec dobrym sposobem na nudę, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert 

1574/16 29.06.2016r. wyboru ofert oraz podział środków na realizację zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury 

fizycznej w 2016 roku 

1575/16 29.06.2016r. zmiany uchwały Nr 1313/08 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania 5.2  "Podniesienie jakości usług 

publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i 

kulturalnych"  

w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2/08 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, 

1576/16 29.06.2016r. warunkowego wyboru projektów w ramach dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.04.05.00-IZ.00-26-012/15 w 

ramach działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów 

cennych przyrodniczo” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo 

naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

1577/16 29.06.2016r. zmiany uchwały Nr 1829/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania 5.2 "Podniesienie jakości usług publicznych 

poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych"  

w ramach dwuetapowych konkursów zamkniętych nr 1/09 i nr 

2/08 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

1578/16 29.06.2016r. zmiany warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-791/13-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

Uchwały Nr 3198/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1570.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1571.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1572.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1573.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1574.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1575.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1576.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1577.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1578.2016.pdf


dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dofinansowania projektu 

konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego  nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 "Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym"  

w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie jakości systemu 

komunikacyjnego regionu" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji, 

1579/16 29.06.2016r. zatwierdzenia listy projektów rekomendowanych do 

dofinansowania w ramach organizowanego przez Województwo 

Świętokrzyskie wraz z Ministerstwem Rozwoju, konkursu 

dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji 

przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa 

Świętokrzyskiego, w ramach Działania 3.1 Skuteczni 

beneficjenci, Priorytetu III Potencjał beneficjentów funduszy 

europejskich, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-

2020 

1580/16 29.06.2016r. sprawie  zatwierdzenia po zmianach  planu finansowego  

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2016 

rok 

1581/16 29.06.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn: "Rozbudowa drogi gminnej w 

miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Leśna (nr 3790004T)", 

1582/16 29.06.2016r. upoważnienia Dyrektora Departamentu Infrastruktury do 

podjęcia działań związanych z dokonaniem zmian i 

uzupełnieniem „Programu rozwoju infrastruktury transportowej 

województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020”, 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/247/15 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015 r., 

przeprowadzeniem niezbędnych procedur oraz uzyskaniem 

wszelkich wymaganych prawem opinii 

1583/16 29.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1584/16 29.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1585/16 29.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1586/16 29.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1587/16 29.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1588/16 29.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1589/16 29.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1590/16 29.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1591/16 29.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1592/16 29.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1593/16 29.06.2016r. 

 

Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1594/16 29.06.2016r. wpf 

1595/16 30.06.2016r. Zmiana wpf 

1596/16 30.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1597/16 30.06.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1598/16 6.07.2016r. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn: "Budowa 

północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

765" 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1579.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1580.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1581.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1582.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1583.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1584.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1585.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1586.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1587.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1588.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1589.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1590.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1591.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1592.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1593.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1594.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1595.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1596.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1597.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1598.2016.pdf


1599/16 6.07.2016r. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn: „Budowa Ul. 

Grzybowej w Kielcach”, 

1600/16 6.07.2016r. podjęcie uchwały w sprawie odwołania pani Renaty Antos ze 

stanowiska dyrektora Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny 

Chrzanowskiej w Morawicy 

1601/16 6.07.2016r. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata 

na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Morawicy 

1602/16 6.07.2016r. wprowadzenia zmian w Planie Zamówień Publicznych na rok 

2016 dla Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości w 

Departamencie Polityki Regionalnej 

1603/16 6.07.2016r. wyrażenia opinii na temat włączenia do Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej ,,Starachowice” nieruchomości położonej w 

Starachowicach, przy ul. Ostrowieckiej, o łącznej powierzchni 

1,1702 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu 

wieczystym MAN Bus sp. z o.o., 

1604/16 6.07.2016r. udzielenia Panu Tomaszowi Januszowi – Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do 

podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich 

dokumentów i umów dotyczących projektu pn.: „Świętokrzyskie 

– hard to pronounce, easy to do business in”, 

1605/16 6.07.2016r. zmiany uchwały Nr 2379/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania  5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa 

kulturowego, turystyki i sportu”  w ramach dwuetapowych 

konkursów zamkniętych nr 4/08 i nr 4/09 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 

1606/16 6.07.2016r. zmiany uchwały nr 1491/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie 

dofinansowania projektu pozakonkursowego Województwa 

Świętokrzyskiego pod nazwą „Świętokrzyskie – hard to 

pronounce, easy to do business in” w ramach Działania 2.4 

Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia 

szczegółowych zasad i trybu jego realizacji, 

1607/16 6.07.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r 

1608/16 6.07.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r 

1609/16 6.07.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r 

1610/16 6.07.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r 

1611/16 6.07.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r 

1612/16 13.07.2016r. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy 

1613/16 13.07.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn: "Budowa chodnika przy drodze 

wojewódzkiej nr 752  

w m. Krajno", 

1614/16 13.07.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn: "Budowa połączenia ulicy Batalionów 

Chłopskich  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1599.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1600.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1601.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1602.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1603.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1604.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1605.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1606.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1607.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1608.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1609.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1610.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1611.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1612.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1613.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1614.2016.pdf


z drogą powiatową 0907T (ulicą Szkolną)" w Starachowicach, 

1615/16 13.07.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn: "Przebudowa skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów 

Chłopskich, na skrzyżowanie typu rondo"  

w Starachowicach. 

1616/16 13.07.2016r. udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa do uczestnictwa w 

dniu 21.07.2016r. w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” sp.  z o.o. oraz do 

wykonywania prawa głosu  

w imieniu Województwa Świętokrzyskiego 

1617/16 13.07.2016r. umorzenia PKS STARACHOWICE S.A. przez Zarząd 

Województwa pozostałej do spłaty kwoty wraz z odsetkami, 

wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 25 

maja 2014 r. sygn. akt.I C 2236/13, tytułem nienależnie 

pobranych dopłat do biletów ulgowych 

1618/16 13.07.2016r. zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałań: 8.3.5 oraz 

8.5.2 wraz z załącznikami 

1619/16 13.07.2016r. zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-

26-048/16 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT wraz 

z załącznikami, 

1620/16 13.07.2016r. zmiany uchwały Nr 1601/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/08 z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013, 

1621/16 13.07.2016r. warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr  

RPSW.02.02.00-IZ.00-26-016/15  dla Działania 2.2 Tworzenie 

nowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 

1622/16 13.07.2016r. zwrotu przez Gminę Krasocin z siedzibą ul. Macierzy Szkolnej 1, 

29-105 Krasocin, części dofinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udzielonego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy o 

dofinansowanie nr UDA-RPSW.04.02.00-26-219/08-00 wraz z 

odsetkami  

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych 

1623/16 13.07.2016r. powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i 

upoważnienia do składania oświadczeń woli 

1624/16 13.07.2016r. udzielenie nieoprocentowanej pożyczki krótko terminowej w 

wysokości 500 000,00zł dla ŚCR w Czarnieckiej Górze 

1625/16 13.07.2016r. upoważnienia Pana Sławomira Neugebauera – Dyrektora 

Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 

Kielcach do składania oświadczeń woli, podejmowania działań 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1615.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1616.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1617.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1618.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1619.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1620.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1621.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1622.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1623.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1624.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1625.2016.pdf


oraz podpisywania dokumentów związanych z projektem pn.: 

”Ochrona cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych na terenie 

województwa świętokrzyskiego”, który planowany jest do 

złożenia w odpowiedzi na konkurs nr 2.4.1/1/2016 ogłoszony 

przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w 

zakresie Osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym 

adaptacja       do zmian klimatu współfinansowanej ze środków 

Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz udzielenie 

pełnomocnictwa         do wykonywania zadań Zarządu 

Województwa  

w zakresie związanym z realizacją projektu pn.: ”Ochrona 

cennych gatunków  

i siedlisk przyrodniczych na terenie województwa 

świętokrzyskiego”, 

1626/16 13.07.2016r. upoważnienia Pani Edyty Marcinkowskiej – Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 

Kielcach do składania oświadczeń woli, podejmowania działań 

oraz podpisywania dokumentów związanych z projektem pn.: 

”Ochrona cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych na terenie 

województwa świętokrzyskiego”, który planowany jest do 

złożenia w odpowiedzi na konkurs nr 2.4.1/1/2016 ogłoszony 

przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w 

zakresie Osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym 

adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków 

Funduszu Spójności  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 oraz udzielenie pełnomocnictwa do wykonywania 

zadań Zarządu Województwa  

w zakresie związanym          z realizacją projektu pn.: ”Ochrona 

cennych gatunków  

i siedlisk przyrodniczych na terenie województwa 

świętokrzyskiego”, 

1627/16 13.07.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1628/16 13.07.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1629/16 13.07.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1630/16 18.07.2016r. wydanie pozytywnej opinii dla projektu pn. „Turystyka 

zdrowotna”  składanego przez Wyższą Szkołę Biznesu i 

Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach 

Działania 3.1 POWER 

1631/16 20.07.2016r. zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na 

realizację zadań publicznych z zakresu Kultury w 2016 r. 

1632/16 20.07.2016r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-758/10-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 956/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 7 marca 2012 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego 

projektu kluczowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 "Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym" 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1626.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1627.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1628.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1629.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1630.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1631.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1632.2016.pdf


w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie jakości systemu 

komunikacyjnego regionu" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji  

1633/16 20.07.2016r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-762/11-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 540/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 7 września 2011 r. w sprawie dofinansowania 

indywidualnego projektu kluczowego jednostki organizacyjnej 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej 

osobowości prawnej 

w ramach Działania 3.1 "Rozwój nowoczesnej infrastruktury 

komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym" 

w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie jakości systemu 

komunikacyjnego regionu" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji  

1634/16 20.07.2016r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-387/08-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 1124/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 30 maja 2012 r. w sprawie dofinansowania  projektu 

konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 "Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym" 

w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie jakości systemu 

komunikacyjnego regionu" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji  

1635/16 20.07.2016r. warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia  

ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.04.00-IZ.00-26-015/15 w ramach działania 4.4 

„Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi 

Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

1636/16 20.07.2016r. Zatwierdzenia aktualizacji do załącznika nr 3 - "Kryteria wyboru 

projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i 

poddziałań" do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej EFS 

przez: 

-  zaktualizowanie szczegółowych kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania 10.2.2  Wsparcie aktywności zawodowej osób 

powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia – ZIT. 

1637/16 20.07.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn: "Budowa drogi publicznej, od 

skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Słoneczną do  

ul. Górnej w Starachowicach".  

1638/16 20.07.2016r. przyjęcia zaktualizowanego Wykazu Projektów 

Zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2014-

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1633.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1634.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1635.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1636.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1637.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1638.2016.pdf


2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego 

Załącznik Nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

RPOWŚ 2014-2020. 

1639/16 20.07.2016r. zmiany "Procedury wydawania opinii w zakresie zgodności 

projektów 

w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

(POWER) ze Strategia Badań i Innowacyjności RIS3" 

Województwa Świętokrzyskiego, przyjętej Uchwałą Nr 1440/16 

z dnia 20 maja 2016 r. 

1640/16 20.07.2016r. zmiany w Rocznych Planach Działań oraz  przyjęcia nowego 

Rocznego Planu Działań  

w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na 

rok 2016 w zakresie działań Departamentu Polityki Regionalnej.  

1641/16 20.07.2016r. wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony środowiska dla 

powiatu starachowickiego na lata 2016-2020 

z perspektywą do 2022” 

1642/16 20.07.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1643/16 20.07.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1644/16 20.07.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1645/16 20.07.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1646/16 20.07.2016r. Zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu 

uchwały budżetowej na 2017  i projektu uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - …                 

1647/16 27.07.2016r. zmiany uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego 

z dnia 8 maja 2003r. w sprawie nadania numerów drogom 

powiatowym oraz drogom gminnym na terenie Województwa 

Świętokrzyskiego. 

1648/16 27.07.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn: "Budowa drogi relacji Nieprowice - 

Stara Zagość".  

1649/16 27.07.2016r. wyrażenia opinii Zarządu Województwa do „Projektu założeń do 

planu zaopatrzenia  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 

Michałów”,  

w zakresie koordynacji współpracy 

z innymi gminami oraz zgodności 

z polityką energetyczną państwa. 

1650/16 27.07.2016r. udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Amazonki z Sędziszowa, ul. 

Kard. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów, które złożyło ofertę 

realizacji zadania pn. ,,II Wojewódzka Spartakiada Amazonek w 

Sędziszowie w dniach 8-11.09.2016r.”, z zakresu Ochrony.  

i promocji zdrowia, w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm)   

1651/16 27.07.2016r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.01-IZ.00-

26-051/16 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji 

przedszkolnej wraz 

z załącznikami. 

1652/16 27.07.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1653/16 27.07.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1639.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1640.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1641.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1642.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1643.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1644.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1645.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1646.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1647.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1648.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1649.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1650.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1651.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1652.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1653.2016.pdf


1654/16 27.07.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1655/16 27.07.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1656/16 27.07.2016r. dot. informacji o wykonaniu budżetu Województwa za II kwartał 

2016 roku 

1657/16 10.08.2016r. Zatwierdzenia dotychczasowych czynności podejmowanych 

przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach 

w związku ze skargą Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" 

w przedmiocie nie wybrania do realizacji Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność przygotowanej przez 

Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp", w ramach konkursu 

na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność,  

z powodu braku środków finansowych, 2) przyłączenia się do 

stanowiska Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, 

które zostało przekazane do Sądu Administracyjnego wraz ze  

skargą oraz uznania tego stanowiska za swoje 

1658/16 10.08.2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ŚBRR 

Krzysztofowi Domagale, do reprezentowania Województwa 

Świętokrzyskiego w postępowaniu przed Sądem 

Administracyjnym w sprawie ze skargi "LGR Świętokrzyski 

Karp" w przedmiocie nie wybrania do realizacji Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

przygotowanej przez Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski 

Karp", 

w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność, z powodu braku środków 

finansowych, 

1659/16 10.08.2016r. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy 

1660/16 10.08.2016r. powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 

w Morawicy 

1661/16 10.08.2016r. zatwierdzenia planu pracy Świętokrzyskiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na rok szkolny 2016/2017, 

1662/16 10.08.2016r. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 

kontraktowego  ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Pedagogicznej 

Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, 

1663/16 10.08.2016r. udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej 

dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka 

w Pacanowie, 

1664/16 10.08.2016r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr 1486/16 

z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie warunkowego wyboru 

projektu o numerze RPSW.04.04.00-26-0007/15 złożonego przez 

Gminę Busko-Zdrój  

pn.: „Zdrój Kultury – poprawa świadczenia usług kulturalnych 

poprzez rozbudowę Buskiego Samorządowego Centrum Kultury 

w Busku-Zdroju”  w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-013/15 dedykowanego 

dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Obszaru 

Uzdrowiskowego 

w ramach działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego”  

Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1654.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1655.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1656.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1657.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1658.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1659.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1660.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1661.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1662.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1663.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1664.2016.pdf


1665/16 10.08.2016r. zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr 1635/16 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lipca 2016 roku w 

sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia  ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.04.00-IZ.00-26-015/15 w ramach działania 4.4 

„Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi 

Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

1666/16 10.08.2016r. sprawie wniosku  „LOCO” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sandomierska 

26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski o udzielenie ulgi w spłacie 

zobowiązania z tytułu należności wynikających ze zwrotu całości 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i budżetu państwa przekazanego na podstawie 

Umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-158/10-00 

o dofinansowanie Projektu wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, których wysokość 

została określona przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

w ostatecznej decyzji administracyjnej 

nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-158/10-2013/15 z dnia 

24.07.2013 r., poprzez odroczenie terminu spłaty a następnie 

rozłożenie zadłużenia na raty, 

1667/16 10.08.2016r. zatwierdzenia listy pozytywnie ocenionych projektów po 

ponownej ocenie merytorycznej wybranych do dofinansowania w 

ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, 

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych 

1668/16 10.08.2016r. zatwierdzenia zaktualizowanych "Instrukcji wykonawczych 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pełniącego rolę 

Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetów Inwestycyjnych 8i, 8iii 

oraz 8v Osi Priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020", 

1669/16 10.08.2016r. zatwierdzenia zaktualizowanych Planów Działania na 2016 rok 

dla Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo, Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka 

z ubóstwem oraz Osi Priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy, 

1670/16 10.08.2016r. Zatwierdzenie zaktualizowanego regulaminu konkursu nr RPSW. 

09.02.01-IŻ.00-26-047/16 w ramach osi Priorytetowej 9. 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem RPOWŚ na lata 2014-

2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych. 

1671/16 10.08.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn: "Rozbudowa drogi powiatowej ulicy 

Polnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie budowy chodnika 

wzdłuż bloków 7A i 7B", 

1672/16 10.08.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa dróg 

powiatowych we Włoszczowie: ul. Głowackiego i 

Koniecpolskiej poprzez budowę ronda", 

1673/16 10.08.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację zadania projektowego pn: "Aktualizacja projektu 

budowy 

Al. Piłsudskiego (tzw. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem od 

os. Sosnówka do ul. Kieleckiej w Chęcinach", 

1674/16 10.08.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn: "Budowa drogi oznaczonej w MPZPT 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1665.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1666.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1667.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1668.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1669.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1670.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1671.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1672.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1673.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1674.2016.pdf


symbolem K3L 

w Kielcach na odcinku pomiędzy ul. Permską a ul. 

Piekoszowską", 

1675/16 10.08.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa drogi 

powiatowej 

Nr 1023T, Aleja Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim w 

zakresie budowy chodnika", 

1676/16 10.08.2016r. przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego  

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 

pierwsze półrocze 2016 roku, 

1677/16 10.08.2016r. przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków 

o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 na 2016 rok, 

1678/16 10.08.2016r. przyjęcia "Procedury aktualizacji uszczegółowienia 

inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego", 

1679/16 10.08.2016r. ogłoszenia otwartego II konkursu ofert na wsparcie ze środków 

PFRON w 2016 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych  zlecanych fundacjom oraz 

organizacjom pozarządowym, 

1680/16 10.08.2016r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu 

przejścia z mocy prawa na własność Województwa 

Świętokrzyskiego  

nieruchomości położonej w Rudzie Strawczyńskiej, gmina 

Strawczyn, oznaczonej 

w ewidencji  gruntów jako działka nr 404/6 o pow. 0,0119 ha, 

wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 786 

1681/16 10.08.2016r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu 

przejścia z mocy prawa na własność Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości położonych w Górkach, gmina 

Kije, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 18/2 o 

pow. 0,1470 ha i nr 31/9 o pow. 0,0966 ha, wydzielonych pod 

poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 766, 

1682/16 10.08.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1683/16 10.08.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1684/16 10.08.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1685/16 10.08.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1686/16 10.08.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1687/16 10.08.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1688/16 10.08.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1689/16 10.08.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1690/16 10.08.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1691/16 10.08.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1692/16 10.08.2016r. petycji dotyczącej prawidłowej realizacji projektów 

podnoszących efektywność energetyczną 

1693/16 10.08.2016r. w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu 

Województwa Świętokrzyskiego oraz wojewódzkich 

samorządowych jednostek organizacyjnych, a także wskazania 

osób upoważnionych do zawarcia umów z bankiem. 

1694/16 10.08.2016r. przyjęcie propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, tj. kryteriów 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1675.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1676.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1677.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1678.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1679.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1680.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1681.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1682.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1683.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1684.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1685.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1686.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1687.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1688.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1689.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1690.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1691.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1692.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1693.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1694.2016.pdf


merytorycznych dla działań: 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R, 

1.2. Badania i rozwój  

w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, 1.3 Wsparcie 

świętokrzyskich Instytucji Otoczenia Biznesu w celu promocji 

innowacji w sektorze przedsiębiorstw, 2.1 Wsparcie 

świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu 

przedsiębiorczości w regionie,  

2.3 Tworzenie nowych modeli biznesowych świętokrzyskich 

przedsiębiorców,  

2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP typ projektu: Projekty 

realizowane w ramach RPI, 2.6 Dokapitalizowanie Instrumentów 

Finansowych, 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 3.4 Strategia 

niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej, 4.2 Gospodarka odpadami,  

5.2 Infrastruktura kolejowa - typ projektu: Infrastruktura 

dworcowa i przystankowa (tryb konkursowy), 7.1 Rozwój e- 

społeczeństwa. 

1695/16 26.08.2016r. przyjęcia informacji z wykonania planów finansowych, 

sporządzonych przez samodzielne publiczne zakłady opieki 

zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym                                            

jest Województwo Świętokrzyskie za I półrocze 2016 r. 

1696/16 26.08.2016r. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 

za I półrocze 2016 roku, przedłożonych przez samorządowe 

instytucje kultury 

1697/16 26.08.2016r. odwołania pani Danuty Latos ze stanowiska dyrektora Centrum 

Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-

Kamiennej 

1698/16 26.08.2016r. powierzenia pani Danucie Latos pełnienia obowiązków dyrektora 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-

Kamiennej 

1699/16 26.08.2016r. udzielenia pełnomocnictwa do kierowania Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej 

1700/16 26.08.2016r. udzielenia pełnomocnictwa do kierowania Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy 

1701/16 26.08.2016r. zmiany Uchwały Nr 863/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie 

zatwierdzenie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 2.2 

,,Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych" wraz z 

załącznikami (tj. tabelą wskaźników rezultatu bezpośredniego i 

produktu dla Działania 2.2 i kryteriami merytorycznymi dla 

Działania 2.2), 

1702/16 26.08.2016r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.02.02.00-IZ.00-26-054/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 

– Konkurencyjna gospodarka Działania 2.2 Tworzenie nowych 

terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami, 

1703/16 26.08.2016r. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do 

Uchwały nr 1190/16 z dn. 18.02.2016 r., w sprawie zmiany 

uchwały nr 1124/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 30 maja 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu 

konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1695.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1696.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1697.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1698.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1699.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1700.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1701.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1702.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1703.2016.pdf


Województwa Świętokrzyskiego, nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1. "Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym" w Osi Priorytetowej 3. "Podniesienie jakości 

systemu komunikacyjnego regionu" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata       2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

1704/16 26.08.2016r. warunkowego wyboru projektów w ramach dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-026/16 w 

ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa (inwestycje 

z zakresu zagospodarowania osadów ściekowych)” Osi 

Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

1705/16 26.08.2016r. wniosku Pana (dane osobowe zanonimizowane) o udzielenie ulgi 

w spłacie zobowiązania z tytułu należności wynikających ze 

zwrotu płatności dokonanych w ramach programów 

finansowanych   

z udziałem środków europejskich, orzeczonych decyzją 

administracyjną nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-041/09-

2014/20 z dnia 25.09.2014 r., przekazanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu 

państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie 

Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-041/09-

00 projektu nr WND-RPSW.01.01.00-26-041/09 

1706/16 26.08.2016r. wniosku(dane osobowe zanonimizowane) o udzielenie ulgi w 

spłacie zobowiązania z tytułu należności wynikających ze zwrotu 

płatności dokonanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa wraz z odsetkami 

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, których 

wysokość została określona przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego  

w ostatecznej decyzji administracyjnej nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-430/10-2016/01 z dnia 

03.02.2016r. 

1707/16 26.08.2016r. zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 7.4 

Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej wraz  

z załącznikami (tj. tabelą wskaźników rezultatu bezpośredniego i 

produktu dla Działania 7.4 

i kryteriami merytorycznymi dla działania 7.4). 

1708/16 26.08.2016r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.04.00-IZ.00-26-060/16 w ramach Osi Priorytetowej 7 

– Sprawne usługi publiczne Działania 7.4 Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 dla projektów realizowanych w zakresie infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej dedykowany dla obszarów wiejskich 

o najgorszym dostępie do usług publicznych w szczególności  

w zakresie infrastruktury przedszkolnej oraz zwiększania dostępu 

do edukacji podstawowej (ogólnej) z wyłączeniem szkół 

wyższych wraz z załącznikami. 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1704.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1705.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1706.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1707.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1708.2016.pdf


1709/19 26.08.2016r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.04.00-IZ.00-26-061/16 w ramach Osi Priorytetowej 7 

– Sprawne usługi publiczne Działania 7.4 Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 dla projektów realizowanych w zakresie infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej z wyłączeniem szkół wyższych wraz 

z załącznikami. 

1710/16 26.08.2016r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.04.00-IZ.00-26-062/16 w ramach Osi Priorytetowej 7 

– Sprawne usługi publiczne Działania 7.4 Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 dla projektów realizowanych w zakresie infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej dedykowany dla obszarów 

funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze z 

wyłączeniem szkół wyższych wraz z załącznikami 

1711/16 26.08.2016r. wyrażenia opinii do  projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pińczów 

na lata 2017-2031”, w zakresie koordynacji współpracy z innymi 

gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa 

1712/16 26.08.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację zadania pn.: "Rozbudowa ul. Piekoszowskiej na 

odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85", 

1713/16 26.08.2016r. "Budowy drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1.KDL.2 w 

Kielcach na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem ulic Cmentarnej i 

Zielnej a projektowanym zbiornikiem odparowującym na terenie 

oznaczonym symbolem 1.K.7 wraz z budową zbiornika" 

 

 

1714/16 26.08.2016r. zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.09.01.00-IZ.00-

26-053/16 w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i 

walka  

z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działania 

9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie wraz 

z załącznikami 

1715/16 26.08.2016r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie 

ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do 

dofinansowania w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii 

społecznej 

1716/16 26.08.2016r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 

8.3.1 Upowszechnianie  

i wzrost jakości edukacji przedszkolnej, 

1717/16 26.08.2016r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów po ponownej ocenie 

merytorycznej w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych 

1718/16 26.08.2016r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów po ponownej ocenie 

merytorycznej  w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca 

szanse na zatrudnienie, 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1709.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1710.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1711.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1712.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1713.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1714.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1715.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1716.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1717.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1718.2016.pdf


1719/16 26.08.2016r. przyjęcia zaktualizowanego Wykazu Projektów 

Zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2014-

2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego 

Załącznik Nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

RPOWŚ 2014-2020 

1720/16 26.08.2016r. wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do zamówień 

publicznych na 2016 rok, w zakresie działań objętych „Umową 

dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej” nr 

DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dn. 19.05.2014r., zawartą pomiędzy 

Ministrem Rozwoju i Województwem Świętokrzyskim 

1721/16 26.08.2016r. przyjęcia podziału środków BP na współfinansowanie wkładu 

krajowego projektów rewitalizacyjnych oraz projektów innych 

niż rewitalizacyjne, współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

RPOWŚ2014-2020,   

1722/16 26.08.2016r. upoważnienia Pana Tomasza Janusza, Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego, do podejmowania działań 

związanych z realizacją projektu pn. „Nowoczesna Szkoła 

Zawodowa – Nowoczesny Region” oraz do podpisywania 

wszelkich dokumentów i umów dotyczących tego projektu 

1723/16 26.08.2016r. przyjęcia dokumentu pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji 

Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

(wersja 6)”, 

1724/16 26.08.2016r. Kontrakt terytorialny 

1725/16 26.08.2016r. Kontrakt terytorialny 

1726/16 26.08.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok  

1727/16 26.08.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1728/16 26.08.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1729/16 26.08.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1730/16 26.08.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1731/16 26.08.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1732/16 31.08.2016r. w sprawie zlecenia Europejskiemu Stowarzyszeniu Dialogu 

Edukacyjnego Oddziałowi w Kielcach realizacji zadania 

publicznego pn. Wydanie publikacji podsumowującej przebieg 

debat, dyskusji i warsztatów na I Europejskim Forum Nowych 

Technologii i Innowacji w Edukacji. Opracowanie redakcyjne i 

graficzne w formie rekomendacji, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 

1733/16 31.08.2016r. przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2043 

za I półrocze 2016r.; 

1734/16 31.08.2016r. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu 

województwa za I półrocze 2016r. 

1735/16 31.08.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn: "Budowa drogi gminnej w msc. 

Klimontów - Targowisko - etap II" 

1736/16 31.08.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji dla zadania "Rozbudowa ul. Batalionów 

Chłopskich w Kielcach - etap II w ramach inwestycji pn.: 

"Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich 

wraz z budową pętli autobusowej", 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1719.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1720.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1721.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1722.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1723.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1724.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1725.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1726.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1727.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1728.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1729.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1730.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1731.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1732.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1733.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1734.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1735.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1736.2016.pdf


1737/16 31.08.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji dla zadania pn: "Budowa ul. Przemysłowej 

w Kielcach" 

1738/16 31.08.2016r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 

8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3, 

1739/16 31.08.2016r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów po ponownej ocenie 

merytorycznej  wybranych do dofinansowania w ramach Osi 9 – 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 

Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie 

1740/16 31.08.2016r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 

8.1.2 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 dla 

obszaru ZIT 

1741/16 31.08.2016r. zatwierdzenia zaktualizowanego składu osobowego Komisji 

Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe 

współfinasowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

RPOWŚ na lata 2014-2020 

1742/16 31.08.2016r. zmiany załącznika do uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie 

powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

1743/16 31.08.2016r. przyjęcia i przystąpienia do projektu Świętokrzyska Karta 

Seniora 

1744/16 31.08.2016r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.02.00-

IZ.00-26-041/16 w ramach Osi Priorytetowej 3  – Efektywna i 

zielona energia Działania 3.2 Efektywność energetyczna i 

odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020 wraz z załącznikami 

1745/16 31.08.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1746/16 31.08.2016r. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej województwa 

świętokrzyskiego na lata 2016-2043 

1747/16 1.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1748/16 1.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1749/16 7.09.2016r. przyjęcia procedur związanych z obsługą działań Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 delegowanych 

do wdrażania na poziomie Samorządu Województwa 

1750/16 7.09.2016r. zatwierdzenia listy rankingowej operacji typu „Scalanie 

gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje 

związane z rozwojem, modernizacją  

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

1751/16 7.09.2016r. zmiany warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 pod 

nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury 

Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w 

ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa 

informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przyjętych 

uchwałą nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 7 lipca 2010 roku 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1737.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1738.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1739.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1740.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1741.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1742.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1743.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1744.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1745.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1746.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1747.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1748.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1749.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1750.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1751.2016.pdf


1752/16 7.09.2016r. zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.04.02-IZ.00-

26-052/16 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji 

osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez 

realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych wraz z 

załącznikami, 

1753/16 7.09.2016r. zatwierdzenia aktualizacji do załącznika nr 3 - "Kryteria wyboru 

projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i 

poddziałań" do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej EFS 

przez:- zaktualizowanie szczegółowych kryteriów wyboru 

projektów dla Poddziałania 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub 

kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych 

poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych 

1754/16 7.09.2016r. wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony środowiska dla 

powiatu kieleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 

2025”, 

1755/16 7.09.2016r. przedłożenia Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Świętokrzyskiego znak: PNK.I.4130.69.2016, z dnia 26.08.2016 

r.; 

1756/16 7.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1757/16 7.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1758/16 14.09.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn: "Budowa drogi gminnej w msc. 

Klimontów - Targowisko - etap I" 

1759/16 14.09.2016r. sprawie nadania upoważnienia Świętokrzyskiemu Zarządowi 

Dróg Wojewódzkich w Kielcach do: realizacji w imieniu 

Województwa Świętokrzyskiego projektu pn. "Rozbudowa DW 

762 na odcinku: węzeł Kielce południe (S7) - granica gminy 

Chęciny", ponoszenia w imieniu i na rzecz Województwa 

Świętokrzyskiego wydatków związanych z realizacją projektu 

pn. "Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce południe 

(S7) - granica gminy Chęciny",  w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa II: 

Nowoczesna infrastruktura transportowa, działanie 2.2. 

Infrastruktura drogowa, 

1760/16 14.09.2016r. nadania upoważnienia Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach do: realizacji w imieniu 

Województwa Świętokrzyskiego projektu pn. "Rozbudowa DW 

764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce 

wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce", ponoszenia w 

imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego wydatków 

związanych z realizacją projektu pn. "Rozbudowa DW 764 na 

odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z 

budową obwodnic m. Suków  

i Daleszyce" w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa II: Nowoczesna 

infrastruktura transportowa, działanie 2.2. Infrastruktura drogowa 

1761/16 14.09.2016r. nadania upoważnienia Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach do: realizacji w imieniu 

Województwa Świętokrzyskiego projektu pn. "Budowa 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1752.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1753.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1754.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1755.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1756.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1757.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1758.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1759.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1760.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1761.2016.pdf


północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od 

skrzyżowania z DK 73", ponoszenia w imieniu i na rzecz 

Województwa Świętokrzyskiego wydatków związanych z 

realizacją projektu pn. "Budowa północnej obwodnicy 

Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73",  

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-

2020, oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura 

transportowa, działanie 2.2. Infrastruktura drogowa  

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-

2020, oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura 

transportowa, działanie 2.2. Infrastruktura drogowa 

1762/16 14.09.2016r. przyjęcie zaktualizowanych wzorów umów i decyzji o 

dofinansowanie projektu oraz wzoru harmonogramu płatności w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

1763/16 14.09.2016r. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do 

Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1511/16 z 

dn. 8 czerwca 2016 r., w sprawie   Przyjęcia Wykazu 

Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego 

1764/16 14.09.2016r. zwrotu przez Fundację Pomost z siedzibą Plac Panny Marii nr 1, 

25-010 Kielce, KRS: 0000323015, części dofinansowania ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

budżetu państwa wraz  

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, udzielonego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy o 

dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-257/11-00 

1765/16 14.09.2016r. zmiany uchwały nr 840/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia 

wzoru Decyzji o dofinansowaniu projektu współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

1766/16 14.09.2016r. zmiany uchwały nr 841/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia 

wzoru Porozumienia o dofinansowanie projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

1767/16 14.09.2016r. uchwały nr 839/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 10 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o 

dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, 

1768/16 14.09.2016r. autopoprawki do uchwały Nr 1513/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie projektu 

Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

utworzenia Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego 

poprzez zmianę uzasadnienia w uchwale stanowiącej załącznik 

Nr 1 do Uchwały Zarządu 

1769/16 14.09.2016r. udzielenia dotacji dla Fundacji Wychowanie  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1762.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1763.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1764.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1765.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1766.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1767.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1768.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1769.2016.pdf


i Profilaktyka im. Jana Pawła II, ul. Skałki 4, 28 – 100 Busko – 

Zdrój w wysokości 8 000,00 zł., 

1770/16 14.09.2016r. uchylenia Uchwały Nr 600/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia 

zasad zlecania fundacjom, organizacjom pozarządowym i 

podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert realizacji zadań publicznych 

1771/16 14.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1772/16 14.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1773/16 14.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1774/16 14.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1775/16 14.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1776/16 14.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1777/16 16.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1778/16 21.09.2016r. warunkowego wyboru projektu Gminy Skarżysko-Kamienna pn.: 

"Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu 

Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej - Etap II 

zakwalifikowanego do wsparcia  

z Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury 

komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 oraz zmiany uchwały Nr 

1663/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 

kwietnia 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów 

zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 3.1 „Rozwój 

nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu 

regionalnym  

i ponadregionalnym” w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr 6/08  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, 

1779/16 21.09.2016r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-062/16 w 

ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne 

Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów 

realizowanych w zakresie infrastruktury edukacyjnej i 

szkoleniowej dedykowany dla obszarów funkcjonalnych miast 

tracących funkcje społeczno-gospodarcze z wyłączeniem szkół 

wyższych wraz z załącznikami 

1780/16 21.09.2016r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-061/16 w 

ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne 

Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów 

realizowanych w zakresie infrastruktury edukacyjnej i 

szkoleniowej z wyłączeniem szkół wyższych wraz z 

załącznikami, 

1781/16 21.09.2016r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-060/16 w 

ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1770.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1771.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1772.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1773.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1774.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1775.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1776.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1777.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1778.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1779.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1780.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1781.2016.pdf


Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów 

realizowanych w zakresie infrastruktury edukacyjnej i 

szkoleniowej dedykowany dla obszarów wiejskich o najgorszym 

dostępie do usług publicznych w szczególności w zakresie 

infrastruktury przedszkolnej oraz zwiększania dostępu do 

edukacji podstawowej (ogólnej) z wyłączeniem szkół wyższych 

wraz z załącznikami 

1782/16 21.09.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn: "Rozbudowa ulicy Dobrzączka w 

Chęcinach 

1783/16 21.09.2016r. zatwierdzenia zaktualizowanego składu osobowego Komisji 

Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe 

współfinasowane  

z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-

2020 

1784/16 21.09.2016r. zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.02-IZ.00-

26-063/16 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie 

wraz z załącznikami, 

1785/16 21.09.2016r. zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej EFS 

wraz z załącznikami nr 1 i 2 dla Poddziałań:   8.2.1 

Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy 

przez osoby,               w wieku aktywności zawodowej, 8.3.3   

Rozwój edukacji kształcenia ogólnego  

w zakresie stosowania TIK, 8.4.1 Podnoszenie umiejętności lub 

kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT ,  i języków obcych 

– Operator PSF, 8.4.3 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji 

osób dorosłych w obszarze ICT,  i języków obcych poprzez 

realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych – ZIT, 8.5.3   

Edukacja  formalna i pozaformalna osób dorosłych, 8.5.4   

Kształcenie ustawiczne – ZIT,   9.2.3   Rozwój wysokiej jakości 

usług zdrowotnych, 10.3.1 Mobilność zawodowa  

i geograficzna w ramach sieci Eures, wspierana   przez publiczne 

służby zatrudnienia,   10.3.2 Mobilność zawodowa i geograficzna 

w ramach sieci Eures, wspierana przez WK OHP oraz podmioty 

akredytowane przez MPiPS, oraz zatwierdzenie aktualizacji 

Części VII Słownik terminologiczny i spis skrótów 

1786/16 21.09.2016r. zlecenia w trybie pozakonkursowym Fundacji Perspektywy i 

Rozwój realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. 

„Senior  

i Joga”, 

1787/16 21.09.2016r. udzielenia Pani Karolinie Mazur-Durnaś - Zastępcy Dyrektora 

Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z siedzibą 

w Podzamczu pełnomocnictwa procesowego szczególnego do 

występowania w imieniu i na rzecz pozwanego Województwa 

Świętokrzyskiego - Regionalnego Centrum Naukowo-

Technologicznego z siedzibą , w Podzamczu w sprawie z 

powództwa Pana (dane osobowe zanonimizowane) o zapłatę 

1788/16 21.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1789/16 21.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1782.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1783.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1784.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1785.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1786.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1787.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1788.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1789.2016.pdf


1790/16 21.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1791/16 21.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1792/16 27.09.2016r. zajęcia stanowiska dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg 

powiatowych drogi położonej na terenie miasta Skarżyska - 

Kamiennej, tj. ulicy Kopernika na odcinku od ulicy Rycerskiej 

do granicy miasta Skarżyska - Kamiennej o długości 370mb, 

1793/16 27.09.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 

Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 

6+530 na terenie Gminy Suchedniów 

1794/16 27.09.2016r. Aneksu do decyzji o dofinansowanie projektu własnego 

Województwa Świętokrzyskiego na realizacje projektu 

pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9-

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, działanie 9.3 

Wspieranie ekonomii  

i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do 

zatrudnienia, poddziałanie 9.3.2- Koordynacja działań na rzecz 

ekonomii społecznej /projekt pozakonkursowy/ wraz z 

załącznikiem nr 1 

1795/16 27.09.2016r. zatwierdzenia zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części 

dotyczącej EFS dla Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i 

rozwoju CKZiU,  

1796/16 27.09.2016r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 

8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz 

wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU 

1797/16 27.09.2016r. Zatwierdzenie listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 

8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej konkurs dla obszaru ZIT – 

Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej, 

1798/16 27.09.2016r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 

8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie 

kompetencji kluczowych 

1799/16 27.09.2016r. warunkowego wyboru projektów w ramach jednoetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.04.01.00-IZ.00-26-029/16  

w ramach działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk 

żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” Osi Priorytetowej 4 

„Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, 

1800/16 27.09.2016r. zmiany Uchwały Nr 778/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2015 roku w sprawie 

przyjęcia wzoru pre-umowy w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 dotyczącego przygotowania projektów konkursowych, 

1801/16 27.09.2016r. zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr 1635/16 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lipca 2016 roku w 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1790.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1791.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1792.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1793.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1794.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1795.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1796.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1797.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1798.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1799.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1800.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1801.2016.pdf


sprawie warunkowego wyboru projektów w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-

26-015/15 w ramach działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo 

naturalne  

i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

1802/16 27.09.2016r. przyjęcie Regulaminu naboru nr RPSW.06.01.00-IZ.00-26-

065/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 – Rozwój miast  Działania 

6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT 

KOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami 

1803/16 27.09.2016r. podziału środków PFRON w 2016 r. w ramach ogłoszonego II 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, 

1804/16 27.09.2016r. przyjęcia Zasad przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej 

„Zakup prospołeczny” oraz powołanie Świętokrzyskiej Kapituły 

Certyfikującej podmioty Znakiem Ekonomii Społecznej „Zakup 

prospołeczny 

1805/16 27.09.2016r. wyrażenia zgody na odwołanie postępowań o zawarcie umowy 

koncesji na świadczenie usług w zakresie wykonywania 

wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich  

w latach 2017-2019 

1806/16 27.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1807/16 27.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1808/16 27.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1809/16 27.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1810/16 27.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1811/16 27.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1812/16 27.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1813/16 27.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1814/16 27.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1815/16 27.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1816/16 27.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1817/16 27.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1818/16 27.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1819/16 27.09.2016r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-

26-064/16 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 

oraz wsparcia na rzecz tworzenia  

i rozwoju CKZiU wraz z załącznikami. 

1820/16 27.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1821/16 27.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1822/16 27.09.2016r. ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2016 – 

2043 

1823/16 30.09.2016r. ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2016 – 

2043 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1802.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1803.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1804.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1805.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1806.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1807.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1808.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1809.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1810.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1811.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1812.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1813.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1814.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1815.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1816.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1817.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1818.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1819.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1820.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1821.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1822.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1823.2016.pdf


1824/16 30.09.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1825/16 5.10.2016r. zatwierdzenia "Instrukcji przeprowadzania oceny postępowania 

w trybie zasad konkurencyjności przed wnioskiem o płatność 

(tzw. zapytanie ofertowe)" związanej z obsługą działań Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 delegowanych 

do wdrażania na poziomie Samorządu Województwa 

1826/16 5.10.2016r. zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej realizacji 

zadania publicznego pn. Organizacja uroczystości odsłonięcia i 

poświęcenia na rynku w Daleszycach pomnika Józefa 

Piłsudskiego powiązana z obchodami 90 rocznicy pobytu 

Marszałka na ziemi daleszyckiej, która zaplanowana jest w 

listopadzie pn.  

„W zwierciadle historii” z pominięciem otwartego konkursu ofert 

1827/16 5.10.2016r. przyjęcia Regulaminu naboru nr RPSW.06.02.00-IZ.00-26-

066/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 – Rozwój miast  Działania 

6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona 

mobilność miejska – ZIT KOF Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 wraz z załącznikami, 

1828/16 5.10.2016r. zmiany załącznika nr 1oraz załącznika nr 2 do uchwały Nr 

838/15 z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia 

Szczegółowego Opisu osi Priorytetowych RPO WŚ na lata 2014-

2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego –Działanie 4.4 „ zachowanie dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego” /załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały/, Tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i 

produktu dla działania 4.4 /załącznik nr 2 do niniejszej uchwały/ 

oraz kryteriów wyboru operacji współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ranch 

RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. kryteriów merytorycznych dla 

działania 4.4/załącznik nr 3 do niniejszej uchwały/ 

1829/16 5.10.2016r. zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  - Działanie 5.1 

"Infrastruktura drogowa" (Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały), 

Tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla 

działania 5.1 (Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały) oraz 

kryteriów wyboru operacji wspólfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 

2014-2020, tj. kryteriów merytorycznych dla działania 5.1 

(Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały) 

1830/16 5.10.2016r. przyjęcia zaktualizowanego wzoru pre-umowy RPOWŚ 

dotyczącej przygotowania projektu pozakonkursowego 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 

1831/16 5.10.2016r. zwiększenia kwoty środków przeznaczonych  

na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr 

RPSW.08.03.02-IZ.00-26-034/16, w ramach Osi 8 – Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie 

kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych 

1832/16 5.10.2016r. podjęcia decyzji o dofinansowanie projektu Województwa 

Świętokrzyskiego  na realizację projektu pozakonkursowego 

"Regionalny program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych 

uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa 

świętokrzyskiego" w ramach Regionalnego Programu 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1824.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1825.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1826.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1827.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1828.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1829.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1830.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1831.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1832.2016.pdf


Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa 8 - Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, 

gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.5 

Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów 

szkół ponadpodstawowych (projekt pozakonkursowy)   wraz  

z załącznikami 

1833/16 5.10.2016r. podjęcia decyzji o dofinansowanie projektu Województwa 

Świętokrzyskiego  na realizację projektu pozakonkursowego 

"Regionalny program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych 

uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego" w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 - Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i 

wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia 

ustawicznego, Poddziałanie 8.5.2 - Realizacja programu 

stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół 

kształcenia zawodowego (projekt pozakonkursowy) wraz z 

załącznikiem  nr 1 

1834/16 5.10.2016r. erdzenia listy ocenionych projektów  oraz rozszerzonej listy 

projektów wybranych do dofinansowania w ramach  Osi 8 – 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia 

podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych 

1835/16 5.10.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn: "Projekt budowy drogi od ul. 

Przemysłowej do osiedla Chrusty" w m. Chrusty 

1836/16 5.10.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej  dla zadania pn: "Budowa ul. 

Nadrzecznej w Wąchocku", 

1837/16 5.10.2016r. wyrażenia stanowiska w przedmiocie ograniczenia działalności 

leczniczej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach 

poprzez likwidację:- w Dziale Diagnostyki Obrazowej – 

Pracowni USG,- w Dziale Konsultacyjno – Diagnostycznym – 

Pracowni EMG/ENG 

1838/16 5.10.2016r. wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  w 

Kielcach na zbycie  mienia  ruchomego pozostałego po 

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w 

Kielcach, 

1839/16 5.10.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1840/16 5.10.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1841/16 5.10.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1842/16 7.10.2016r. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum Wsi 

Kieleckiej w Kielcach 

1843/16 7.10.2016r. przyjęcie propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, tj. kryteriów 

merytorycznych dla działań: 1.3 Wsparcie świętokrzyskich 

Instytucji Otoczenia Biznesu w celu promocji innowacji w 

sektorze przedsiębiorstw, 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w 

celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie (typy 

projektów: wymienione w Szczegółowym Opisie Osi 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1833.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1834.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1835.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1836.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1837.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1838.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1839.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1840.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1841.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1842.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1843.2016.pdf


Priorytetowych poza projektami zakładającymi sieciowanie  IOB 

w ramach Regionalnego Systemu Innowacji), 2.3 Tworzenie 

nowych modeli biznesowych świętokrzyskich przedsiębiorstw, 

2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP typ projektu: Projekty 

realizowane w ramach RPI 

1844/16 13.10.2016r. ustanowienia Pani Małgorzaty Habior - Głównej Księgowej 

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Kielcach  Pełnomocnikiem  w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Obsługa 

Punktów Informacyjno - Dyspozycyjnych w ŚZDW Kielce w 

następujących punktach: siedziba ŚZDW, OD Zgórsko, OD 

Łopuszno, OD Pińczów, OD Staszów, OD Nowa Słupia, OD 

Ostrowiec Św. i OD Tempoczów w sezonach zimowych 

2016/2017 i 2017/2018 

1845/16 13.10.2016r. aktualizacji podziału środków BP na współfinansowanie wkładu 

krajowego projektów rewitalizacyjnych, współfinansowanych ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach RPOWŚ 2014-2020 

1846/16 13.10.2016r. udzielenia Panu Grzegorzowi Orawcowi - Dyrektorowi 

Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do podpisania 

umowy i wszelkich dokumentów dotyczących projektu 

"VISEGRAD in SPA" (tłum. Wyszehrad w SPA), 

1847/16 13.10.2016r. wyrażenia zgody na powołanie pani Magdaleny Klamki na 

stanowisko zastępcy dyrektora ds. administracyjnych Muzeum 

Narodowego w Kielcach 

1848/16 13.10.2016r. zmiany uchwały nr 353/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2015 w sprawie powołania 

komisji ds. nagród w celu wyłonienia kandydatów do nagrody 

„Talenty Świętokrzyskie”, 

1849/16 13.10.2016r. wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Krasocin na lata 2016-2020”, 

1850/16 13.10.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1851/16 13.10.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1852/16 13.10.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1853/16 13.10.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1854/16 13.10.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1855/16 13.10.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1856/16 19.10.2016r. przyjęcia Regulaminu naboru nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-

067/16 w ramach Osi Priorytetowej 5 – Nowoczesna 

komunikacja  Działania 5.1  Infrastruktura drogowa 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami 

1857/16 19.10.2016r. zmiany uchwały nr 1491/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie 

dofinansowania projektu pozakonkursowego Województwa 

Świętokrzyskiego pod nazwą „Świętokrzyskie – hard to 

pronounce, easy to do business in” w ramach Działania 2.4 

Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia 

szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

1858/16 19.10.2016r. przyjęcia Aneksu do Decyzji o dofinansowanie projektu 

własnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu 

"Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region" w 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1844.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1845.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1846.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1847.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1848.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1849.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1850.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1851.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1852.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1853.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1854.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1855.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1856.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1857.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1858.2016.pdf


ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 - Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 8.5 Rozwój i 

wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia 

ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 - Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i 

rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) wraz z załącznikiem nr 

1, 

1859/16 19.10.2016r. zatwierdzenia zmian w Rocznych Planach Działań na 2016 r. 

Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 

1860/16 19.10.2016r. zatwierdzenia zmian w Rocznych Planach Działań na 2016 r. 

Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

realizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego 

Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego 

1861/16 19.10.2016r. wyrażenia opinii na temat wniosku Gminy Jędrzejów –  

polegającego na wyrażeniu zgody na ustanowieniu specjalnej 

strefy ekonomicznej w Jędrzejowie  na nieruchomościach, 

składających się z działek o następujących numerach 

ewidencyjnych: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 

1/11, 10, 14, 16 stanowiących własność Skarbu Państwa- Agencji 

Nieruchomości Rolnych  

o powierzchni 43,1127 ha, a także na działkach o numerach 

ewidencyjnych: 55/4, 114, 88, 89, 91/1, 168 stanowiących 

własność spółki 7 NT RENT Sp. z o. o. o powierzchni 8, 0867 ha 

1862/16 19.10.2016r. dokonania korekt w „Programie rozwoju bazy sportowej na 2016 

r. i lata następne w województwie świętokrzyskim” przyjętym 

uchwałą Nr XXII/325/16 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia „Programu rozwoju bazy sportowej na 2016 r. i lata 

następne w województwie świętokrzyskim 

1863/16 19.10.2016r. wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony środowiska dla 

powiatu starachowickiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 

2022”, 

1864/16 19.10.2016r. wskazania przedstawiciela Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego do Rady Społecznej  Doradztwa Rolniczego 

działającej przy Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 

w Modliszewicach 

1865/16 19.10.2016r. konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2017 r oraz powołania zespołu 

opiniodawczo- konsultacyjnego  projekt Programu 

1866/16 19.10.2016r. przyjęcia regulaminu Lider Ekonomii Społecznej oraz powołanie 

Kapituły Konkursu 

1867/16 19.10.2016r. zwiększenia procentu oraz kwoty przyznanego dofinansowania 

dla indywidualnego projektu kluczowego „Centrum Tradycji i 

Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz  

z restauracją zabytków Świętego Krzyża – etap I”, realizowanego 

w ramach umowy  

nr UDA-RPSW.02.03.00-26-022/09-00 z dnia 1 października 

2009 roku, przez Gminę Bieliny w partnerstwie z Misjonarzami 

Oblatami Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu w ramach 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1859.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1860.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1861.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1862.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1863.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1864.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1865.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1866.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1867.2016.pdf


Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Oś 

Priorytetowa  

2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa 

informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 

1868/16 19.10.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1869/16 19.10.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1870/16 19.10.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1871/16 19.10.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1872/16 19.10.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1873/16 19.10.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1874/16 19.10.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1875/16 26.10.2016r. zatwierdzenia „Programu regionalnego na rzecz aktywizacji 

zawodowej osób długotrwale bezrobotnych” opracowanego 

przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, którego realizacja 

zaplanowana została w 2017 roku 

1876/16 26.10.2016r. zatwierdzenia zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części 

dotyczącej EFS dla Poddziałania 8.2.1 Przeciwdziałanie 

przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku 

aktywności zawodowej oraz Poddziałania 8.2.2 Wsparcie 

profilaktyki zdrowotnej w regionie 

1877/16 26.10.2016r. wyrażenia zgody na zatrudnienie zastępcy dyrektora Muzeum 

Wsi Kieleckiej w Kielcach 

1878/16 26.10.2016r. zmiany uchwały nr 1491/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie 

dofinansowania projektu pozakonkursowego Województwa 

Świętokrzyskiego pod nazwą „Świętokrzyskie – hard to 

pronounce, easy to do business in” w ramach Działania 2.4 

Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia 

szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

1879/16 26.10.2016r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.04.00-IZ.00-26-069/16w ramach Osi Priorytetowej 4 – 

Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.4 Zachowanie 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 wraz z załącznikami, 

1880/16 26.10.2016r. zmiany uchwały Nr 1962/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2009r w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania 5.1 „Inwestycję w infrastrukturę ochrony 

zdrowia” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

2/09 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, 

1881/16 26.10.2016r. przyjęcia aktualizacji dokumentu pn.: „Zalecenia dotyczące 

zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

1882/16 26.10.2016r. zmiany  „Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz 

Instytucji Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 6)”, 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1868.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1869.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1870.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1871.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1872.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1873.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1874.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1875.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1876.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1877.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1878.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1879.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1880.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1881.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1882.2016.pdf


przyjętej Uchwałą Nr 1723/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2016r 

1883/16 26.10.2016r. przyjęcia zaktualizowanego Wykazu Projektów 

Zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2014-

2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego 

Załącznik nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

RPOWŚ 201-2020 

1884/16 26.10.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji dla zadania "Budowa miejsca do kontroli i 

ważenia pojazdów przy drodze krajowej nr 74 w miejscowości 

Piórków w systemie "Projektuj i buduj", 

1885/16 26.10.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji dla zadania "Budowa ul. Kazimierza 

Wielkiego w Kielcach -  

I etap 

1886/16 26.10.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji dla zadania "Budowa drogi publicznej 

stanowiącej przedłużenie ulicy G. Zapolskiej w Kielcach", 

1887/16 26.10.2016r. udzielenia upoważnienia do wykonywania czynności  

w imieniu podmiotu uprawnionego do kontroli przy realizowaniu 

zadań związanych  

z kontrolą podmiotów leczniczych 

1888/16 26.10.2016r. powołania Zespołu Opiniującego wnioski w sprawach: -   

dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w 

związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem 

rozbiórki tych obiektów; - dofinansowania ze środków PFRON 

kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności  zawodowej 

1889/16 26.10.2016r. wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony środowiska dla 

powiatu kieleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 

2025”, 

1890/16 26.10.2016r. informacji o wykonaniu budżetu województwa za III kwartał 

2016 roku 

1891/16 26.10.2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1892/16 26.10.2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1893/16 26.10.2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1894/16 26.10.2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1895/16 26.10.2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1896/16 26.10.2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1897/16 2.11.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji dla zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr 

78 na odcinku Kije - Chmielnik od km 219+460 do km 

229+360", 

1898/16 2.11.2016r. zatwierdzenia Aneksów do Warunków określających zasady 

uczestnictwa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Skarżysku - Kamiennej  

w projekcie pn.: " Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny 

Region" realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość 

szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, 

Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 

oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1883.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1884.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1885.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1886.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1887.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1888.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1889.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1890.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1891.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1892.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1893.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1894.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1895.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1896.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1897.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1898.2016.pdf


1899/16 2.11.2016r. zatwierdzenia Aneksów do Warunków określających zasady 

uczestnictwa Centrum Kształcenia Zarodowego i Ustawicznego 

w Morawicy w projekcie pn.: " Nowoczesna Szkoła Zawodowa - 

Nowoczesny Region" realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość 

szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, 

Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 

oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU 

1900/16 2.11.2016r. przyjęcia procedur związanych z obsługą działań Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 delegowanych 

do wdrażania na poziomie Samorządu Województwa 

1901/16 2.11.2016r. ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie 

pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno - ściekowa" w 

ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z 

tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 

małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 

oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, 

1902/16 2.11.2016r. zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  Działania 1.1 

Wsparcie infrastruktury B+R wraz tabelą wskaźników rezultatu 

bezpośredniego i produktu oraz Działania 1.3 Wsparcie 

świętokrzyskich Instytucji Otoczenia Biznesu w celu promocji 

innowacji w sektorze przedsiębiorstw wraz  

z tabelą wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu 

1903/16 2.11.2016r. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego dla Działań: 2.1 Wsparcie 

świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu 

przedsiębiorczości w regionie wraz z tabelą wskaźników 

rezultatu i produktu, 2.3 Tworzenie nowych modeli biznesowych 

świętokrzyskich przedsiębiorstw wraz  

z tabelą wskaźników  rezultatu i produktu oraz 2.5 Wsparcie 

inwestycyjne sektora MŚP, 

1904/16 2.11.2016r. sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Renacie Antos, 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Morawicy do zawarcia, zmiany i wykonania umowy z 

Narodową Agencją Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na 

realizację projektu „Europejski wymiar medycznego kształcenia 

zawodowego” w ramach projektu „Staże zagraniczne dla 

uczniów  

i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry 

kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanego przez 

FRSE, 

1905/16 2.11.2016r. udzielenia pełnomocnictwa pani Danucie Latos, Dyrektorowi 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-

Kamiennej do zawarcia, zmiany i wykonania umowy z 

Narodową Agencją Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na 

realizację projektu „Uczę się – pracuję – poznaję”   

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1899.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1900.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1901.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1902.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1903.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1904.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1905.2016.pdf


w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i 

absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry 

kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanego przez 

FRSE, 

1906/16 2.11.2016r. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum Wsi 

Kieleckiej w Kielcach 

1907/16 2.11.2016r. przyznania nagród i wyróżnień „Talenty Świętokrzyskie”, 

1908/16 2.11.2016r. powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i 

upoważnienia do składania oświadczeń woli 

1909/16 2.11.2016r. wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  

w Kielcach, 

1910/16 2.11.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1911/16 2.11.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1912/16 2.11.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1913/16 2.11.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

1914/16 3.11.2016r. odwołania oświadczenia woli z dnia 1 sierpnia 2016 roku o 

rozwiązaniu umowy numer UDA-RPSW.02.01.00-26-021/11-00 

zawartej w dniu 30 kwietnia 2014 roku o dofinansowanie 

projektu nr WND-RPSW.02.01.00-26-021/11 pod nazwą: 

Rozwój sektora „badania i rozwój” w województwie 

świętokrzyskim poprzez stworzenie Medycznego Zaplecza 

Badawczego w Kielcach  realizowanego przez ARTMEDIK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. 

Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów, NIP: 656-227-69-05, REGON: 

260221290. 

1915/16 9.11.2016r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na 

rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości 

położonych w miejscowości Umianowice, gm. Kije o łącznej 

powierzchni 13,58 ha, przeznaczonych na działalność statutową 

Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach. 

1916/16 9.11.2016r. zmiana uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2171/13 z dnia 

11 września 2013 roku w sprawie dofinansowania projektu 

konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego działającej w formie jednostki 

budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej pod nazwą 

„Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w 

Podzamczu k. Chęcin” w ramach Działania 2.4 „Tworzenie 

kompleksowych terenów inwestycyjnych”  Osi Priorytetowej 2. 

„Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa 

informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia 

szczegółowych zasad i trybu jego realizacji.. 

1617/16 9.11.2016r. Zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 7.2 

Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii 

terytorialnej dla określonych obszarów wraz z tabelą 

wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1906.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1907.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1908.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1909.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1910.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1911.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1912.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1913.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1914.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1915.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1916.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1917.2016.pdf


1918/16 9.11.2016r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.03.00-IZ.00-26-070/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 

– Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka 

wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami 

1919/16 9.11.2016r. zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi 

priorytetowej 3.  Efektywna i zielona energia dla Działań: 3.1 

„Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych" 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym" oraz 3.4 „Strategia 

niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej”.   

1920/16 9.11.2016r. Zatwierdzenia zaktualizowanego składu osobowego Komisji 

Oceny Projektów  oceniającej projekty konkursowe 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

1921/16 9.11.2016r. Zaktualizowania "Wykazu Kandydatów na ekspertów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dla działań finansowanych 

z EFS)". 

1922/16 9.11.2016r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów 

w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów gimnazjów i liceów 

ogólnokształcących w ramach projektu pn. Regionalny program 

stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i 

liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego 

1923/16 9.11.2016r. ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów w roku 

szkolnym 2016/2017 dla uczniów szkół zawodowych w ramach 

projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. 

Regionalny program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych 

uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego 

1924/16 9.11.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji dla zadania "Budowa układu 

obwodnicowego m. Staszów DW nr 764" 

1925/16 9.11.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji dla zadania "Rozbudowa publicznej drogi 

gminnej nr 302020 T klasy L (ul. Miodowa)  

w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od ul. Iłżyckiej do ul. 

Zwierzynieckiej". 

1926/16 9.11.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji dla zadania "Budowa ulicy Spacerowej w 

Daleszycach" 

1927/16 9.11.2016r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Bieliny na lata 2016-2025” 

1928/16 9.11.2016r. zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w 

Czerwonej Górze 

1929/16 9.11.2016r. zmiany Uchwały Nr 1329/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie podziału 

środków PFRON w 2016r. na realizację zadań Samorządu 

Województwa w zakresie: 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1918.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1919.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1920.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1921.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1922.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1923.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1924.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1925.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1926.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1927.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1928.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1929.2016.pdf


-   dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. 

Nr 1409, z późn. zm.), dotyczących  

obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób 

niepełnosprawnych,  

z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; 

-     dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów 

aktywności zawodowej 

1930/16 9.11.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1931/16 9.11.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1932/16 9.11.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1933/16 9.11.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1934/16 9.11.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1935/16 9.11.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1936/16 9.11.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1937/16 9.11.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1938/16 9.11.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1939/16 14.11.2016r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2017-2033; 

1940/16 14.11.2016r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Województwa 

Świętokrzyskiego na 2017 rok wraz z uzasadnieniem  i 

materiałami informacyjnymi. 

1941/16 16.11.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji dla zadania "Budowa ul. Mostowej w 

Końskich", 

1942/16 16.11.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji dla zadania "Budowa ul. Źródlanej w 

Końskich" 

1943/16 16.11.2016r. przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego roli 

Realizatora w ramach programu Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) "Partnerstwo 

dla osób z niepełnosprawnościami" - Program współpracy z 

Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów 

organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w 

drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw 

w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 

1944/16 16.11.2016r. przyjęcia zaktualizowanych Wytycznych Instytucji Zarządzającej 

EFS w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji 

Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wraz z 

załącznikami, 

1945/16 16.11.2016r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 

8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu 

kompetencji kluczowych 

1946/16 16.11.2016r. zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie 

projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.08.03.04-

IZ.00-26-039/16, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa 

ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych, 

1947/16 16.11.2016r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz rozszerzonej listy 

projektów wybranych do dofinansowania w ramach  Osi 8 – 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1930.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1931.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1932.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1933.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1934.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1935.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1936.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1937.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1938.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1939.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1940.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1941.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1942.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1943.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1944.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1945.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1946.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1947.2016.pdf


Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa 

ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych 

1948/16 16.11.2016r. propozycji zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z 

projektem RPOWŚ 2014-2020 uwzgledniającym zmianę 

1949/16 16.11.2016r. przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków 

o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 w trybie konkursowym na 2016 rok 

1950/16 16.11.2016r. przyjęcia zaktualizowanego Wykazu Zidentyfikowanych przez 

Instytucję Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 w ramach trybu 

pozakonkursowego, stanowiącego Załącznik Nr 5 do 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 

1951/16 16.11.2016r. sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu 

uchwały Sejmiku w sprawie Statutu Województwa 

Świętokrzyskiego 

1952/16 16.11.2016r. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. 

Kolberga  

w Kielcach za 2016 r., 

1953/16 16.11.2016r. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach 

za 2016, 

1954/16 16.11.2016r. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. 

Piłsudskiego w Kielcach za 2016 

1955/16 16.11.2016r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-069/16 w 

ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe 

Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami 

1956/16 16.11.2016r. zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  - Działanie 6.5 

"Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" (Załącznik nr 1 

do niniejszej Uchwały), Tabeli wskaźników rezultatu 

bezpośredniego i produktu dla działania 6.5 (Załącznik nr 2 do 

niniejszej Uchwały) oraz kryteriów wyboru operacji 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. 

kryteriów merytorycznych dla działania 6.5 (Załącznik nr 3 do 

niniejszej Uchwały 

1957/16 16.11.2016r. warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia  ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16 w ramach działania 4.3 

„Gospodarka wodno-ściekowa” Osi Priorytetowej 4 

„Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, 

1958/16 16.11.2016r. zmiany Uchwały nr 1089/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dn. 13 stycznia 2016 roku w sprawie 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1948.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1949.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1950.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1951.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1952.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1953.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1954.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1955.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1956.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1957.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1958.2016.pdf


przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) 

oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinsowanych z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

1959/16 16.11.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1960/16 16.11.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1961/16 16.11.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1962/16 16.11.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1963/16 16.11.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1964/16 16.11.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1965/16 16.11.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1966/16 16.11.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1967/16 16.11.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1968/16 24.11.2016 zmiany uchwały nr 1919/2016 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 09 listopada 2016 roku w sprawie 

zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi 

priorytetowej 3.  Efektywna i zielona energia dla Działań: 3.1 

„Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych" wraz z tabelą wskaźników rezultatu i produktu, 

3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym" wraz z tabelą wskaźników  rezultatu i produktu 

oraz 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej”  wraz z tabelą wskaźników  

rezultatu i produktu w części dotyczącej Działania 3.3 „Poprawa 

efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym" wraz z 

tabelą wskaźników  rezultatu i produktu. 

1969/16 24.11.2016 przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.03.00-IZ.00-26-076/16 w ramach Osi Priorytetowej 3  

– Efektywna i zielona energia Działania 3.3 Poprawa 

efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, konkurs dedykowany dla 

Obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno – 

gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec 

Świętokrzyski, Skarżysko - Kamienna, wraz z załącznikami. 

1970/16 24.11.2016 przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.03.00-IZ.00-26-075/16 w ramach Osi Priorytetowej 3  

– Efektywna i zielona energia Działania 3.3 Poprawa 

efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów 

realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej 

budynków użyteczności publicznej, wraz z załącznikami 

1971/16 24.11.2016 przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 

– Rozwój miast  Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1959.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1960.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1961.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1962.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1963.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1964.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1965.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1966.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1967.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1968.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1969.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1970.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1971.2016.pdf


i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami 

1972/16 24.11.2016 Zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  - Działanie 4.2 

"Gospodarka odpadami" (Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały), 

Tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla 

działania 4.2 (Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały) oraz 

kryteriów wyboru operacji współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 

2014-2020, tj. kryteriów merytorycznych  

dla działania 4.2 (Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały). 

1973/16 24.11.2016 Przyjęcie Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.02.01.00-IZ.00-26-077/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 

– Konkurencyjna gospodarka Działania 2.1 Wsparcie 

świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu 

przedsiębiorczości w regionie Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 wraz z załącznikami. 

1974/16 24.11.2016 przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.02.00-IZ.00-26-074/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 

– Dziedzictwo naturalne i kulturowe  Działania 4.2 „Gospodarka 

odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

 

1975/16 24.11.2016 wniosku Fundacji Pomost z siedzibą Pl. Panny Marii nr 1, 25-

010 Kielce, nr KRS: 0000323015 o udzielenie ulgi w formie 

rozłożenia na raty należności wynikających ze zwrotu płatności 

dokonanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i Budżetu Państwa wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, których wysokość 

została określona przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

w nieostatecznej Decyzji administracyjnej nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-257/11-2016/11 z dnia 

14.09.2016 r. 

1976/16 24.11.2016 w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Sichów Duży i 

Okolic realizacji zadania publicznego pn. „RAZEM 

TWORZYMY HISTORIĘ”, z pominięciem otwartego konkursu 

ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 

1977/16 24.11.2016 w sprawie przyznania stypendiów Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego 

1978/16 24.11.2016 Przyjęcia procedur związanych z obsługą działań Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 delegowanych 

do wdrażania na poziomie Samorządu Województwa. 

1979/16 24.11.2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 

2016-2020” 

1980/16 24.11.2016 wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji  

pn: "Budowa odcinka drogi gminnej w rejonie Kopalni Dolomitu 

Skała - długości około 550mb". 

1981/16 24.11.2016 wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji dla zadania pn: "Budowa Al. Piłsudskiego 

(tzw. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem od  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1972.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1973.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1974.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1975.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1976.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1977.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1978.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1979.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1980.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1981.2016.pdf


os. Sosnówka do ul. Kieleckiej w Chęcinach - etap 3". 

1982/16 24.11.2016 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach                na użyczenie pomieszczenia o 

powierzchni 6,98 m2  w Pawilonie G poziom (-1)  

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach przy ul. 

Artwińskiego 3. 

1983/16 24.11.2016 dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania 

finansowego               Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze za 2016 

rok. 

1984/16 24.11.2016 w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania 

sprawozdania finansowego               Świętokrzyskiego Centrum 

Onkologii w Kielcach za 2016 rok. 

1985/16 24.11.2016 w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania 

sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach za 2016 rok 

1986/16 24.11.2016 w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania 

sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze za 2016 rok. 

1987/16 24.11.2016  

w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania 

sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii w Morawicy za 2016 rok. 

1988/16 24.11.2016 w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania 

sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum 

Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach               

za 2016 rok. 

1989/16 24.11.2016 w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania 

sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny 

Pracy w Kielcach za 2016 rok. 

1990/16 24.11.2016 Przeprowadzenia konsultacji projektu „Wojewódzkiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”. 

1991/16 24.11.2016 Przyjęcie zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków 

o dofinansowanie  

w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 na 2017 rok. 

1992/16 24.11.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1993/16 24.11.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1994/16 24.11.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1995/16 24.11.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1996/16 24.11.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1997/16 24.11.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1998/16 24.11.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

1999/16 24.11.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2000/16 24.11.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2001/16 24.11.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2002/16 24.11.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2003/16 24.11.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2004/16 24.11.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2005/16 24.11.2016 Zatwierdzenie Rocznych Planów Działań w ramach Osi 

Priorytetowej 11 Pomoc Techniczna RPOWŚ na lata 2014-2020 

Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.   

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1982.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1983.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1984.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1985.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1986.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1987.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1988.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1989.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1990.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1991.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1992.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1993.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1994.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1995.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1996.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1997.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1998.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.1999.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2000.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2001.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2002.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2003.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2004.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2005.2016.pdf


2006/16 24.11.2016 wniosku Pana (dane osobowe zanonimizowane) o udzielenie ulgi 

w spłacie zobowiązania z tytułu należności wynikających ze 

zwrotu płatności dokonanych w ramach programów 

finansowanych  z udziałem środków europejskich, orzeczonych 

decyzją administracyjną nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-

533/10-2015/04 z dnia 29.07.2015 r.,  przekazanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu 

państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie 

Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-533/10-

00 projektu nr WND-RPSW.01.01.00-26-533/10. 

 

2007/16 24.11.2016 przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.02.05.00-IZ.00-26-071/16  

w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka 

Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020 (konkurs w oparciu o regionalną pomoc 

inwestycyjną) wraz z załącznikami. 

 

2008/16 24.11.2016 przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.01.03.00-IZ.00-26-073/16 w ramach Osi priorytetowej I 

Innowacje i nauka Działania 1.3 Wsparcie świętokrzyskich 

Instytucji Otoczenia Biznesu w celu promocji innowacji w 

sektorze przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami. 

2009/16 24.11.2016 Przyjęcie Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.02.00-IZ.00-26-  /16 w ramach Osi Priorytetowej 7 – 

Sprawne usługi publiczne Działania 7.2 Rozwój potencjału 

endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla 

określonych obszarów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla 

projektów realizowanych w zakresie potencjału endogenicznego 

wraz z załącznikami 

2010/16 30.11.2016 Przyjęcie zaktualizowanego wzoru pre-umowy dotyczącej 

przygotowania projektu pozakonkursowego współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalego 

Programu Operacyjnego Województwa Świetokrzyskiego na lata 

2014-2020. 

2011/16 30.11.2016 Aktualizacja składu osobowego Świętokrzyskiej Rady Innowacji 

przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 

134/11. 

2012/16 30.11.2016 Zmiany w Rocznych Planach Działań w ramach Pomocy 

Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na rok 2016  

w zakresie działań Departamentu Polityki Regionalnej. 

2013/16 30.11.2016 Przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych w 

części dotyczącej Osi Priorytetowej 11 Pomoc Techniczna 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2014/16 30.11.2016 Zatwierdzenia zaktualizowanego składu osobowego Komisji 

Oceny Projektów  oceniającej projekty konkursowe 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiegona lata 2014-2020. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2006.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2007.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2008.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2009.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2010.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2011.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2012.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2013.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2014.2016.pdf


2015/16 30.11.2016 Zatwierdzenia listy ocenionych projektów po ponownej ocenie 

merytorycznej oraz listy pozytywnie ocenionych projektów po 

ponownej ocenie merytorycznej wybranych do dofinansowania w 

ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie  

i wzrost jakości edukacji przedszkolnej 

2016/16 30.11.2016 Zatwierdzenia listy ocenionych projektów po ponownej ocenie 

merytorycznej w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.2 

Wsparcie kształcenia podstawowego  

w zakresie kompetencji kluczowych 

2017/16 30.11.2016 Zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie 

ocenionych projektów  

wybranych do dofinansowania w ramach Osi 9 - Włączenie 

społeczne i walka  

z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego,  Działanie 9.1 Aktywna 

integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie 

2018/16 30.11.2016 Zatwierdzenia zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części 

dotyczącej EFS dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości 

usług społecznych, Poddziałania 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości 

usług społecznych  

i zdrowotnych wraz z załącznikami. 

2019/16 30.11.2016 Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-

26-068/16 w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i 

walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych 

wraz z załącznikami. 

 

2020/16 30.11.2016 Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.02-IZ.00-

26-079/16 w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i 

walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i 

zdrowotnych wraz z załącznikami. 

 

2021/16 30.11.2016 wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji dla zadania "Budowa ul. Tartacznej w 

Kielcach". 

2022/16 30.11.2016 wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji dla zadania "Budowa drogi gminnej 

stanowiącej dojazd do ZSO Nr 14 przy ul. Jana Nowaka-

Jeziorańskiego w Kielcach". 

2023/16 30.11.2016 w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 

województwa świętokrzyskiego na lata 2016 – 2043 

2024/16 30.11.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2025/16 30.11.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2015.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2016.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2017.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2018.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2019.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2020.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2021.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2022.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2023.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2024.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2025.2016.pdf


2026/16 30.11.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2027/16 30.11.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2028/16 30.11.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2029/16 30.11.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2030/16 30.11.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2031/16 30.11.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2032/16 30.11.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2033/16 30.11.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2034/16 30.11.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2035/16 30.11.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2036/16 30.11.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2037/16 30.11.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2038/16 30.11.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2039/16 09.12.2016 W sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 

województwa na lata 2016-2043. 

2040/16 09.12.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2041/16 09.12.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2042/16 09.12.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2043/16 09.12.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2044/16 09.12.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2045/16 09.12.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2046/16 09.12.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2047/16 09.12.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2048/16 09.12.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2049/16 09.12.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2050/16 09.12.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2051/16 09.12.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2052/16 09.12.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2053/16 09.12.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2054/16 09.12.2016 Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2055/16 09.12.2016 

 

Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2056/16 09.12.2016 Autopoprawki do projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033. 

2057/16 09.12.2016 Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej województwa 

Świętokrzyskiego na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i 

materiałami informacyjnymi 

2058/16 09.12.2016 Wykaz zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia 

„Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” 

2059/16 09.12.2016 w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki 

finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli Pani 

Ewelinie Gładki 

2060/16 09.12.2016 w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki 

finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli Panu 

Andrzejowi Sztokfiszowi 

2061/16 09.12.2016 Przyjęcie modelu wdrażania Instrumentów Finansowych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w trybie współpracy 

publiczno-publicznej 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2026.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2027.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2028.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2029.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2030.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2031.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2032.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2033.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2034.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2035.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2036.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2037.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2038.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2039.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2040.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2041.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2042.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2043.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2044.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2045.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2046.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2047.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2048.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2049.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2050.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2051.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2052.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2053.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2054.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2055.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2056.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2057.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2058.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2059.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2060.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2061.2016.pdf


2062/16 14.12.2016r. ustalenia podziału kwot środków Funduszu Pracy dla 

samorządów powiatowych na finansowanie w 2017 roku 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych 

zadań,   

2063/16 14.12.2016r. przyjęcia Rocznych Planów Działań w ramach Pomocy 

Technicznej RPO WŚ na lata 2014-2020 na rok 2017 w zakresie 

działań Departamentu Polityki Regionalnej 

2064/16 14.12.2016r. wyrażenia opinii na temat włączenia do Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „Starachowice” nieruchomości położonych w 

Kielcach przy ul. Olszewskiego, o łącznej powierzchni 7,2511 ha  

Gminy Kielce, 

2065/16 14.12.2016r. przyjęcie zaktualizowanego Wykazu Projektów 

Zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2014-

2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego 

Załącznik Nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

RPOWŚ 2014-2020, 

2066/16 14.12.2016r. przyjęcie wzoru Umowy w sprawie dalszego wykorzystania 

przez Beneficjenta środków dofinansowania Projektu 

zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działania 

1.3 „Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i 

gwarancyjnych”, Osi priorytetowej 1. Rozwój 

przedsiębiorczości, 

2067/16 14.12.2016r. podjęcia decyzji o pozostawieniu dofinansowania u 

Beneficjentów działania 1.3 RPOWŚ 2007-2013 

2068/16 14.12.2016r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów po ponownej ocenie 

merytorycznej w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.2 

Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji 

kluczowych,   

2069/16 14.12.2016r. zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 

2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP wraz  z tabelą wskaźników 

rezultatu i produktu 

2070/16 14.12.2016r. zwrotu przez Gminę Sędziszów z siedzibą ul. Dworcowa 20, 28-

340 Sędziszów, części dofinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udzielonego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy o 

dofinansowanie nr UDA-RPSW.04.01.00-26-203/08-00 wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, 

2071/16 14.12.2016r. zwrotu przez Gminę Sędziszów z siedzibą ul. Dworcowa 20, 28-

340 Sędziszów, części dofinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udzielonego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy o 

dofinansowanie nr UDA-RPSW.04.01.00-26-586/09-00 wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2062.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2063.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2064.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2065.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2066.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2067.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2068.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2069.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2070.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2071.2016.pdf


2072/16 14.12.2016r. zatwierdzenia Rocznych Planów  Działań w ramach Osi 

Priorytetowej 11  Pomoc Techniczna RPOWŚ na lata 2014-2020, 

2073/16 14.12.2016r. przyjęcia Regulaminu naboru nr RPSW.06.03.00-IZ.00-26-

080/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 – Rozwój miast  Działania 

6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – 

ZIT KOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami, 

2074/16 14.12.2016r. zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  - Działanie 5.2 

"Infrastruktura kolejowa" (Załącznik nr 1 do niniejszej 

Uchwały), Tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i 

produktu dla działania 5.2 (Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały) 

oraz kryteriów wyboru operacji współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. kryteriów merytorycznych dla 

działania 5.2 (Załączniki nr 3a i 3b do niniejszej Uchwały), 

2075/16 14.12.2016r. zamiany dotychczasowego załącznika nr 3 na załącznik 3a oraz 

dodanie załącznika nr 3b do Uchwały Nr 1192/16 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lutego 2016 roku w 

sprawie zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  - Działanie 4.1 

"Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie 

ich skutków" (Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały), Tabeli 

wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działania 

4.1 (Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały) oraz kryteriów 

wyboru operacji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. 

kryteriów merytorycznych dla działania 4.1 typ  projektu: 

"Tworzenie i poprawa jakości systemów wczesnego reagowania i 

ratownictwa w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk 

katastrofalnych (dostosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych), w tym z uwzględnieniem zakupu sprzętu i 

wyposażenia specjalistycznego przede wszystkim dla 

Ochotniczych Straży Pożarnych"(Załącznik nr 3 do niniejszej 

Uchwały), 

2076/16 14.12.2016r. zmiany uchwały w sprawie Zatwierdzenia Szczegółowego Opisu 

Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części 

dotyczącej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Działania 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element 

strategii terytorialnej dla określonych obszarów wraz z tabelą 

wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu. 

2077/16 14.12.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji dla zadania "Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w 

Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece 

Kamiennej",  

 

2078/16 14.12.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Rokosza w Busku-

Zdroju na odcinku od ul. Starkiewicza do al. Kasztanowej" 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2072.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2073.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2074.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2075.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2076.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2077.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2078.2016.pdf


realizowana w ramach zadania: "Rewitalizacja strefy 

uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój", 

2079/16 14.12.2016r. wyrażenia opinii do  projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Busko-

Zdrój do roku 2032”, w zakresie koordynacji współpracy z 

innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną 

państwa, 

2080/16 14.12.2016r. przyjęcia nowych członków do Sieci Dziedzictwo Kulinarne 

Świętokrzyskie w Województwie Świętokrzyskim działającej w 

ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa 

Kulinarnego, 

2081/16 14.12.2016r. sprawie aktualizacji „Zasad udzielania zamówień publicznych i 

regulaminu pracy komisji przetargowej”, 

2082/16 14.12.2016r. wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2016-2025”,   

2083/16 14.12.2016r. zmiany uchwały Nr 1624/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie udzielenia 

pożyczki krótkoterminowej dla Świętokrzyskiego Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,  

2084/16 14.12.2016r. Zmiana uchwały Nr 970/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia 

pożyczki długoterminowej dla Świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii w Morawicy, 

2085/16 14.12.2016r. powołania Eksperta Wojewódzkiego do spraw Informacji   o 

Narkotykach i Narkomanii Województwa Świętokrzyskiego, 

2086/16 14.12.2016r. zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

składu Kapituły IX edycji nagrody "Świętokrzyska Victoria", 

2087/16 14.12.2016r. Przyjęcia raportu pt. „Monitorowanie problemów narkotykowych 

w województwie świętokrzyskim w 2015 r.” 

2088/16 14.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r 

2089/16 14.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r 

2090/16 14.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2091/16 14.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r 

2092/16 14.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2093/16 14.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r 

2094/16 14.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2095/16 14.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r 

2096/16 14.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2097/16 14.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r 

2098/16 14.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2099/16 14.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r 

2100/16 14.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2101/16 14.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r 

2102/16 14.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2103/16 14.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r 

2104/16 14.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2105/16 14.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r 

2106/16 14.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2107/16 14.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r 

2108/16 14.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2079.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2080.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2081.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2082.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2083.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2084.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2085.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2086.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2087.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2088.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2089.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2090.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2091.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2092.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2093.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2094.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2095.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2096.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2097.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2098.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2099.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2100.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2101.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2102.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2103.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2104.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2105.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2106.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2107.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2108.2016.pdf


2109/16 21.12.2016r. upoważnienia do zawarcia umowy w imieniu Województwa 

Świętokrzyskiego             dla  Pana Jacka Kowalczyka Dyrektora 

Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu         i 

Turystyki   

2110/16 21.12.2016r. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 

im.  

W. Gombrowicza w Kielcach za 2016 rok 

2111/16 21.12.2016r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie 

ocenionych projektów z wyróżnieniem wybranych do 

dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.3 

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej dla obszaru ZIT 

2112/16 21.12.2016r. zatwierdzenia zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części 

dotyczącej EFS dla Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej - ZIT. Zaktualizowaniu podlega również załącznik nr 

2 - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla 

Działań i Poddziałań - pozostałe załączniki bez zmian 

2113/16 21.12.2016r. zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-

26-081/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej - ZIT wraz 

z załącznikami, 

2114/16 21.12.2016r. zatwierdzenia zaktualizowanych wzorów umów i decyzji o 

dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020, 

2115/16 21.12.2016r. zatwierdzenia Planów Działania na 2017 rok dla Osi 

Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Osi 

Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem oraz 

Osi Priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy 

2116/16 21.12.2016r. zatwierdzenia Rocznych Planów Działań na 2017 r. w ramach 

Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

realizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego 

Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego 

2117/16 21.12.2016r. uwzględnienia petycji (dane osobowe zanonimizowane) w 

sprawie przystosowania lotniska w Masłowie k/Kielc do obsługi 

połączeń pasażerskich 

2118/16 21.12.2016r. wyrażenia zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia 

Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 

”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. umowy o świadczeniu 

kolejowych usług przewozowych przez „PKP Intercity” S.A. na 

rzecz ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o., w okresie od 01.01.2017 

r. do 31.12.2018 r. o wartości przedmiotu umowy 

przewyższającej 20.000.000,00 zł. czyli na głosowanie bez 

odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki 

2119/16 21.12.2016r. oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały  Zgromadzenia 

Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2109.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2110.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2111.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2112.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2113.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2114.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2115.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2116.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2117.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2118.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2119.2016.pdf


w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 

”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. umowy o świadczeniu 

kolejowych usług przewozowych przez „PKP Intercity” S.A. na 

rzecz ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o., w okresie od 01.01.2017 

r. do 31.12.2018 r. o wartości przedmiotu umowy 

przewyższającej 20.000.000,00 zł 

2120/16 21.12.2016r. przyjęcia propozycji kryteriów merytorycznych dla trybu 

pozakonkursowego działania 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

2121/16 21.12.2016r. zwrotu przez Gminę Zawichost z siedzibą ul. Żeromskiego 50, 

27-630 Zawichost części dofinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.04.02.00-26-563/09-

00 o dofinansowanie Projektu pn.: „Budowa kanalizacji 

sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich 

zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost – miasto 

Zawichost, 

2122/16 21.12.2016r. rozpatrzenia wniosku Gminy Krasocin, z siedzibą ul. Macierzy 

Szkolnej 1, 29-105 Krasocin o ponowne rozpatrzenie sprawy, w 

której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja 

Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wydał w 

dniu 13.07.2016 r. Decyzję nr RPSW.IZ.UMWSW.04.02.00-26-

219/08-2016/07 orzekającą o zwrocie przez Gminę Krasocin, z 

siedzibą ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, części 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-

RPSW.04.02.00-26-219/08-00 

2123/16 21.12.2016r. dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi 

Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, 

2124/16 21.12.2016r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji na realizację 

inwestycji pn: „Budowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 

302150T klasy L /ul. Ogrodowa/ w Ostrowcu Świętokrzyskim” 

w ramach zadania inwestycyjnego \’ Rozbudowa ulicy 

Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia 

ulicznego” 

2125/16 21.12.2016r. zmiany treści uchwały Nr 1760/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2016r.w sprawie nadania 

upoważnienia Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach do: -  realizacji w imieniu 

Województwa Świętokrzyskiego projektu pn. "Rozbudowa DW 

764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce 

wraz  

z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce",- ponoszenia w 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2120.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2121.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2122.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2123.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2124.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2125.2016.pdf


imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego wydatków 

związanych z realizacją projektu pn. "Rozbudowa DW 764 na 

odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z 

budową obwodnic m. Suków i Daleszyce",  w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa II: 

Nowoczesna infrastruktura transportowa, działanie 2.2. 

Infrastruktura drogowa 

2126/16 21.12.2016r. wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony środowiska dla 

powiatu skarżyskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024” 

2127/16 21.12.2016r. wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Funduszu 

Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, 

2128/16 21.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

2129/16 21.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

2130/16 21.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

2131/16 21.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

2132/16 21.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

2133/16 21.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

2134/16 21.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

2135/16 21.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

2136/16 21.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

2137/16 21.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

2138/16 21.12.2016r. Projektów planów finansowych na 2017 rok 

2139/16 21.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

2140/16 21.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

2141/16 21.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

2142/16 21.12.2016r. Zmian w budżecie województwa na 2016r. 

2143/16 29.12.2016 Wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w 

sprawie podjęcia uchwały Wspólników Świętokrzyskiego 

Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. 

2144/16 29.12.2016 w sprawie uzgodnienia treści statutu Muzeum Narodowego w 

Kielcach 

2145/16 29.12.2016 w sprawie uzgodnienia powołania dyrektora Muzeum 

Narodowego w Kielcach oraz uzgodnienia treści umowy w 

sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności 

Muzeum Narodowego w Kielcach oraz programu jego działania 

2146/16 29.12.2016 wprowadzenia zmian w uchwale nr 1037/15 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 23 grudnia 2015 r 

2147/16 29.12.2016 Zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie 

ocenionych projektów  

wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 

oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU 

2148/16 29.12.2016 wniosku (dane osobowe zanonimizowane) o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2126.2016.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2148.2016.pdf


lata 2007-2013 wydał w dniu 26 sierpnia 2016 r. Decyzję nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-430/10-2016/09 orzekającą o 

odmowie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania z tytułu 

należności wynikających ze zwrotu płatności dokonanych ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

Budżetu Państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 

dla zaległości podatkowych, których wysokość została określona 

przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ostatecznej 

decyzji administracyjnej nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-

430/10-2016/01 z dnia 03.02.2016 r.. 

2149/16 29.12.2016 zwrotu przez (dane osobowe zanonimizowane) dofinansowania 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 

dla zaległości podatkowych, udzielonego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy o 

dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-037/11-00. 

2150/16 29.12.2016 Przyjęcie Podręcznika beneficjenta Centralnego Systemu 

Teleinformatycznego SL2014 w zakresie projektów EFRR w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2151/16 29.12.2016 w sprawie ogłoszenia II naboru wniosków o przyznanie 

stypendiów w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów szkół 

zawodowych w ramach projektu pozakonkursowego 

Województwa Świętokrzyskiego pn. Regionalny program 

stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 

zawodowych województwa świętokrzyskiego 

2152/16 29.12.2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Kazimierza Wielka na lata  2016-

2022” 

2153/16 29.12.2016 uchylenia uchwały nr 2039/16 z dnia 09 grudnia 2016 r. w 

sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 

województwa świętokrzyskiego na lata 2016 – 2043 

2154/16 29.12.2016 w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2155/16 29.12.2016 w sprawie: uchylenia uchwały nr 2053/16  zarządu województwa 

świętokrzyskiego z dnia  9 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w 

budżecie województwa na 2016 rok. 

2156/16 29.12.2016 w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2157/16 29.12.2016 w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2158/16 29.12.2016 w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2159/16 29.12.2016 w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2160/16 29.12.2016 Przyznania nagrody rocznej za 2015 r. Panu Youssefowi 

Sleimanowi - Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. 

2161/16 29.12.2016 Przyznania nagrody rocznej za 2015 r. Pani Annie Mikołajczyk - 

Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w 

Kielcach 

2162/16 29.12.2016 Przyznania nagrody rocznej za 2015 r. Pani Marcie Solnicy - 

Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. 

2163/16 30.12.2016 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej województwa 

świętokrzyskiego na lata 2016 – 2043 

2164/16 30.12.2016 w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2165/16 30.12.2016 w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2016 rok 
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2163.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2164.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2165.2016.pdf


2166/16 30.12.2016 w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2016 rok 

2167/17 4.01.2017r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania oraz 

podpisanie umowy na serwis pogwarancyjny na infrastrukturę 

portalu "Wrota Świętokrzyskie" przed zatwierdzonym planem 

Zamówień Publicznych na rok 2017 

2168/17 4.01.2017r. ustalenia podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2017 roku 

kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników 

2169/17 4.01.2017r. wyrażenie zgody na podpisanie „Planu strategicznego 

funkcjonowania Domu Polski Wschodniej w Brukseli”, 

2170/17 4.01.2017r. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli i 

powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej dla 

pani Ewy Kapel-Śniowskiej, 

2171/17 4.01.2017r. zatwierdzenia zaktualizowanego składu osobowego Komisji 

Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe 

współfinasowane  

z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-

2020 

2172/17 4.01.2017r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów po ponownej ocenie 

merytorycznej w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.4 

Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu 

kompetencji kluczowych, 

2173/17 4.01.2017r. zatwierdzenia zaktualizowanego regulaminu konkursu nr 

RPSW.09.02.01-IZ.00-26-068/16 w ramach Osi Priorytetowej 9. 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych oraz załączników nr IV, Va, Vb,VI 

2174/17 4.01.2017r. zatwierdzenia zaktualizowanego regulaminu konkursu nr 

RPSW.09.02.02-IZ.00-26-079/16 w ramach Osi Priorytetowej 9. 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałania 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych i zdrowotnych oraz załączników nr IVa, IVb, Va, 

Vb, VI , 

2175/16 4.01.2017r. zatwierdzenia zaktualizowanego regulaminu konkursu nr 

RPSW.08.02.03-IZ.00-26-081/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej 

– ZIT wraz z załącznikami nr IVa, IVb, Va, Vb i VI, 

2176/17 4.01.2017r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.01.00-

OZ.00-26-077/16  

w ramach Osi Priorytetowej 2–Konkurencyjna gospodarka 2.1 

Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu 

przedsiębiorczości w regionie Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 wraz z załącznikami, 

2177/17 4.01.2017r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcie Regulaminu 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.03.00-

OZ.00-26-073/16 w ramach Osi Priorytetowej I –Innowacje i 

nauka Działania 1.3 Wsparcie świętokrzyskich Instytucji 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4742/uchwala.nr.2166.2016.pdf
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Otoczenia Biznesu w celu promocji innowacji w sektorze 

przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

2178/17 4.01.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji dla zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 

338049T Wola Łagowska - Gęsice w km 0+516,89 do 1+369,73 

wraz z budowlami i urządzeniami budowlanymi w m. Wola 

Łagowska", 

2179/17 4.01.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 

748 od km 0+000 do km 0+570 w miejscowości Ruda 

Strawczyńska i Strawczyn polegająca na budowie chodnika", 

2180/17 4.01.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 

748 od km 8+597 do mostu na rzece Bobrza w miejscowości 

Bugaj polegająca na budowie chodnika 

2181/17 4.01.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Borek 

Klimontowski - Kępie - Etap I" 

2182/17 4.01.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Budowa drogi gminnej na działkach nr 

ewid. 343/2, 331/2 - ul. Dolomitowej w miejscowości Szewce, 

gmina Sitkówka-Nowiny" 

2183/17 4.01.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa drogi 

ekspresowej S7 na odcinku granica województwa 

mazowieckiego/świętokrzyskiego - węzeł drogowo - kolejowy w 

Skarżysku - Kamienna" 

2184/17 4.01.2017r. Wyrażenia zgody na uczestnictwo Regionalnego Centrum 

Naukowo-Technologicznego w projekcie pn. „Rural RDI milieus 

in transition towards smart Bioeconomy Clusters and innovation 

ecosystems” (tłum. „Działania wspierające Badania, Rozwój i 

Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i 

innowacyjnych ekosystemów  

w ramach inteligentnej biogospodarki”), o akronimie RDI2CluB 

oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Regionalnego 

Centrum Naukowo-Technologicznego. 

2185/17 11.01.2017r. korekty zatwierdzonej Uchwałą Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego nr 1834/16 z dnia 05.10.2016 r. listy 

ocenionych projektów  

w ramach  Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia 

podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych 

2186/17 11.01.2017r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

Osi 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego,  Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych, 

2187/17 11.01.2017r. wyrażenia zgody przed zatwierdzonym planem Zamówień 

Publicznych na rok 2017, na wszczęcie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

"Organizacja i przeprowadzenie Warsztatów postaw 
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przedsiębiorczych i kreatywności dla ok. 286 uczniów/uczennic 

w 21 szkołach ponadgimnazjalnych z województwa 

świętokrzyskiego, uczestniczących w projekcie pn. "Nowoczesna 

Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region", 

2188/17 11.01.2017r. rozpatrzenia wniosku Fundacji Pomost z siedzibą Pl. Panny 

Marii nr 1, 25-010 Kielce, nr KRS: 0000323015 o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007 – 2013 wydał w dniu 14 września 2016 r. decyzję 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-257/11-2016/11 orzekającą o 

zwrocie przez Fundację Pomost z siedzibą Pl. Panny Marii nr 1, 

25-010 Kielce, części dofinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 na podstawie Umowy  

o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-257/11-00 

2189/17 11.01.2017r. Planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 

2017 rok 

2190/17 11.01.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2191/17 11.01.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2192/17 11.01.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2193/17 11.01.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2194/17 11.01.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2195/17 11.01.2017r. Przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek 

budżetowych 

2196/17 11.01.2017r. Wyrażenia opinii na temat wniosku o włączenie do Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice” - Podstrefa Ostrowiec 

Świętokrzyski, nieruchomości położonych  

w Ostrowcu Świętokrzyskim, w rejonie ul. Bałtowskiej, o łącznej 

powierzchni 14,3707 ha, będących w użytkowaniu wieczystym 

Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 

2197/17 19.01.2017r. Ustalenie terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie 

pomocy na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty 

budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" 

w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, 

ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla 

ludności wiejskiej,  

w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

2198/17 19.01.2017r.  Zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Kielcach na 2017 rok. 

2199/17 19.01.2017r.  Akceptacja i zatwierdzenie planu rzeczowo - finansowego dla 

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 

2017 rok 

2200/17 19.01.2017r.  wyrażenia opinii Zarządu Województwa do projektu „Założeń do 

planu zaopatrzenia  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Busko-

Zdrój do roku 2032”,  

w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz 

zgodności z polityką energetyczną państwa 

2201/17 19.01.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Stabilizacja skarpy 
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wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów-Krzczonowice-

Przeuszyn w m. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z 

budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy 

Opatowskiej". 

2202/17 19.01.2017r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego 

konkursu zamkniętego  

nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 w ramach Osi Priorytetowej 

6 – Rozwój miast Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami. 

2203/17 19.01.2017r. przyjęcia Regulaminu naboru nr RPSW.06.04.00-IZ.00-26-

086/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 – Rozwój miast  Działania 

6.4 Infrastruktura drogowa – ZIT KOF Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 wraz z załącznikami. 

2204/17 19.01.2017r. Warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr  

RPSW.07.03.00-IZ.00-26-044/16  dla Działania 7.3 

Infrastruktura zdrowotna i społeczna (konkurs dla projektów 

realizowanych w zakresie infrastruktury usług społecznych 

dedykowany dla Obszaru Strategicznej Interwencji – obszary 

wiejskie o najgorszym dostępie do usług 

publicznych)Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2205/17 19.01.2017r. zmiany warunków nr UDA-RPSW.02.01.00-26-034/10-00 pod 

nazwą „Centrum Nauki Leonardo da Vinci” nr WND-

RPSW.02.01.00-26-034/10 Regionalnego Centrum Naukowo - 

Technologicznego - jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego działającej w formie jednostki 

budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej w ramach 

Działania 2.1 „Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności 

dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora 

„badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

stanowiących załącznik do uchwały nr  1512/12 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2012 roku. 

2206/17 19.01.2017r.  zaliczenia z urzędu dokonaną w dniu 30.12.2016 r. przez Gminę 

Sędziszów z siedzibą ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów 

wpłatę w łącznej wysokości 213 372,60 zł na poczet zobowiązań 

z tytułu zwrotu części dofinansowania, począwszy od 

zobowiązań o najwcześniejszych terminach płatności                 i 

odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 

orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

nr RPSW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-203/08-2016/13 z dnia 

14.12.2016 r 

2207/17 19.01.2017r. zaliczenia z urzędu dokonaną w dniu 30.12.2016 r. przez Gminę 

Sędziszów z siedzibą ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów 

wpłatę w łącznej wysokości 42 370,11 zł na poczet zobowiązań z 

tytułu zwrotu części dofinansowania, począwszy od zobowiązań 

o najwcześniejszych terminach płatności i odsetek                      

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 

orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

nr RPSW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-586/09-2016/14 z dnia 

14.12.2016 r. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2202.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2203.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2204.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2205.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2206.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2207.2017.pdf


2208/17 19.01.2017r. wniosku (dane osobowe zanonimizowane) o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007-2013 wydał  

w dniu 26 sierpnia 2016 r. Decyzję nr nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-041/09-2016/10 orzekającą o 

odmowie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania z tytułu 

należności wynikających ze zwrotu płatności dokonanych ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

Budżetu Państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 

dla zaległości podatkowych, których wysokość została określona 

przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w decyzji 

administracyjnej nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-041/09-

2014/11 z dnia 27.05.2014 r., utrzymanej w mocy decyzją 

administracyjną nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-041/09-

2014/20 z dnia 25.09.2014 r. 

2209/17 19.01.2017r. zatwierdzenia Rocznych Planów Działań na 2017 r. w ramach 

Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 

2210/17 19.01.2017r. Zatwierdzenia listy ocenionych projektów po ponownej ocenie 

merytorycznej w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.4 

Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego  

w budowaniu kompetencji kluczowych 

2211/17 19.01.2017r. Zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie 

ocenionych projektów  

wybranych do dofinansowania w ramach  Osi 8 – Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego 

Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji 

przedszkolnej 

2212/17 19.01.2017r. Przyjęcie Podręcznika beneficjenta Centralnego Systemu 

Teleinformatycznego SL2014 w zakresie projektów EFS w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2213/17 19.01.2017r. Wyrażenia zgody na wszczęcie postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych dotyczących zadań związanych z 

realizacją projektu pn.: „Świętokrzyskie - hard to pronounce, 

easy to do business in” finansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 

jednostki samorządu terytorialnej w ramach Osi Priorytetowej 2: 

„Konkurencyjna gospodarka”, Działanie 2.4. „Promocja 

gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu”. 

2214/17 19.01.2017r.  Zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie 

powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2215/17 19.01.2017r. Upoważnienia Pana Zdzisława Kobierskiego – Zastępcy 

Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 

podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2208.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2209.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2210.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2211.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2212.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2213.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2214.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2215.2017.pdf


dokumentów i umów dotyczących projektu  pn. „Nowoczesna 

Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. 

2216/17 19.01.2017r. W sprawie udzielenia Panu Zdzisławowi Kobierskiemu – 

Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 

upoważnienia do podejmowania działań oraz podpisywania 

wszelkich dokumentów i umów dotyczących projektu pn. 

„Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”. 

2217/17 19.01.2017r.   

W sprawie udzielenia Panu Zdzisławowi Kobierskiemu – 

Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 

upoważnienia do podejmowania działań oraz podpisywania 

wszelkich dokumentów i umów dotyczących projektu pn. „Sieć 

Centrów Obsługi Inwestorów  

i Eksporterów (COIE)” w okresie trwałości, 2016-2020 

2218/17 19.01.2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, 

edukacji, oświaty i wychowania w 2017 r. 

2219/17 19.01.2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury 

w 2017 r. 

2220/17 19.01.2017r.  

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Pińczów na lata 2015-2022” 

2221/17 19.01.2017r. powołania Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu 

Zapobiegania Zakażeniom HIV         i Zwalczania AIDS na lata 

2017 - 2021. 

2222/17 19.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum  

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na użyczenie części 

nieruchomości  oraz rzeczy ruchomych na rzecz podmiotów 

udzielających świadczeń zdrowotnych na terenie Szpitala w 

ramach tzw. kontraktów medycznych. 

2223/17 19.01.2017r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki 

finansowej  

i upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

 

2224/17 19.01.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2225/17 19.01.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2226/17 19.01.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2227/17 19.01.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2228/17 19.01.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2229/17 19.01.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2230/17 19.01.2017r.  w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 

Kielcach. 

2231/17 25.01.2017r. zmiany Uchwały Nr 778/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2015 roku w sprawie 

przyjęcia wzoru pre-umowy w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 dotyczącego przygotowania projektów konkursowych. 

2232/17 25.01.2017r. zwrotu przez Jesienne Liście (dane osobowe zanonimizowane), 

nr KRS 0000262879, całości dofinansowania ze środków 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu 

państwa wraz  

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, udzielonego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy o 

dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-306/10-00. 

2233/17 25.01.2017r. zmiana załącznika nr 2 do Uchwały nr 1958/16 z dn. 16 listopada 

2016 zmieniająca Uchwałę nr 1089/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dn. 13 stycznia 2016 roku w sprawie 

przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) 

oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

2234/17 25.01.2017r. Przyjęcie aktualizacji dokumentu pn.: „Zalecenia dotyczące 

zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”.   

2235/17 25.01.2017r. Przyjęcie zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków 

o dofinansowanie  

w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 na 2017 rok. 

2236/17 25.01.2017r. Zatwierdzenia listy ocenionych projektów po ponownej ocenie 

merytorycznej oraz listy pozytywnie ocenionych projektów po 

ponownej ocenie merytorycznej wybranych do dofinansowania w 

ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa 

ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych 

2237/17 25.01.2017r. Zatwierdzenia listy ocenionych projektów po ponownej ocenie 

merytorycznej w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.4 

Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego  

w budowaniu kompetencji kluczowych 

2238/17 25.01.2017r. Zatwierdzenie zaktualizowanego Regulaminu Pracy Komisji 

Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

RPOWŚ na lata 2014-2020. 

 

2239/17 25.01.2017r. Zatwierdzenia listy ocenionych projektów po ponownej ocenie 

merytorycznej oraz listy pozytywnie ocenionych projektów po 

ponownej ocenie merytorycznej wybranych do dofinansowania w 

ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.5.1  Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i 

rozwoju CKZiU 

2240/17 25.01.2017r. Zatwierdzenia zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części 

dotyczącej EFS dla: 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2233.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2234.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2235.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2236.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2237.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2238.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2239.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2240.2017.pdf


- Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji 

przedszkolnej, 

- Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT. 

- załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych 

osi priorytetowych, działań i poddziałań - w cześci dotyczącej 

ogólnych kryteriów wyboru projektów dla wszystkich 

działań/poddziałań współfinansowanych z EFS oraz 

szczegółowych kryteriów wyboru projektów Poddziałania 8.3.1 i 

Poddziałania 8.3.6 w zakresie dotyczącym upowszechniania i 

wzrostu jakości edukacji przedszkolnej. 

Pozostałe załączniki bez zmian. 

2241/17 25.01.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.01-IZ.00-

26-088/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji 

przedszkolnej  wraz z załącznikami. 

 

2242/17 25.01.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.01-IZ.00-

26-087/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji 

przedszkolnej wraz z załącznikami. Konkurs dedykowany 

Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary wiejskie o 

najgorszym dostępie do usług publicznych, wskazanemu w 

Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.    

2243/17 25.01.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-

26-089/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT – 

Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej wraz z 

załącznikami. 

2244/17 25.01.2017r. Zatwierdzenia zaktualizowanego regulaminu konkursu nr 

RPSW.09.02.02-IZ.00-26-079/16 w ramach Osi Priorytetowej 9. 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałania 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych i zdrowotnych - ZIT. 

2245/17 25.01.2017r. Zatwierdzenia zaktualizowanego regulaminu konkursu nr 

RPSW.08.02.03-IZ.00-26-081/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej 

– ZIT. 

2246/17 25.01.2017r. wyrażenia zgody na powołanie Pani Magdaleny Klamki na 

stanowisko zastępcy dyrektora ds. administracyjnych Muzeum 

Narodowego w Kielcach 

2247/17 25.01.2017r. wyrażenia zgody na ponowne powołanie Pani Darii Dyktyńskiej 

na stanowisko zastępcy dyrektora ds. naukowych Muzeum 

Narodowego w Kielcach 

2248/17 25.01.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu 

kultury fizycznej w 2017 r. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2241.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2242.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2243.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2244.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2245.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2246.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2247.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2248.2017.pdf


2249/17 25.01.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu 

turystyki i krajoznawstwa w 2017 r. 

2250/17 25.01.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu nr 1131/16 z dnia 

28.01.2016r. w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa 

Kowalczyka- pracownika Biura Społeczeństwa Informacyjnego 

do reprezentowania i podpisywania dokumentów dotyczących 

realizacji umowy Partnerstwa Publiczno- Prywatnego Nr 

DOA.III.273.67.2015 z dn. 18.08.2015r. w imieniu 

Województwa Świętokrzyskiego. 

2251/17 25.01.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu nr 1129/16 z dnia 

28.01.2016r. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Sztokfisza- 

Zastępcy Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego do 

reprezentowania i podpisywania dokumentów dotyczących 

realizacji umowy Partnerstwa Publiczno- Prywatnego Nr 

DOA.III.273.67.2015 z dn. 18.08.2015r. w imieniu 

Województwa Świętokrzyskiego. 

2252/17 25.01.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu nr 1130/16 z dnia 

28.01.2016r. w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa 

Kowalczyka- pracownika Biura Społeczeństwa Informacyjnego 

do reprezentowania i podpisywania dokumentów dotyczących 

projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- 

województwo świętokrzyskie” w imieniu Województwa 

Świętokrzyskiego w okresie jego  7-letniej trwałości tj. do dnia 

31 grudnia 2023 roku. 

2253/17 25.01.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu nr 1128/16 z dnia 

28.01.2016r. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Sztokfisza- 

Zastępcy Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego do 

reprezentowania i podpisywania dokumentów dotyczących 

projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- 

województwo świętokrzyskie” w imieniu Województwa 

Świętokrzyskiego w okresie jego  7-letniej trwałości tj. do dnia 

31 grudnia 2023 roku. 

2254/17 25.01.2017r. w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Gładki- p.o. Dyrektor 

Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego do 

reprezentowania i podpisywania dokumentów dotyczących 

projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- 

województwo świętokrzyskie” w imieniu Województwa 

Świętokrzyskiego w okresie jego 7-letniej trwałości tj. do dnia 31 

grudnia 2023 roku. 

2255/17 25.01.2017r.  

w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Gładki- p.o. Dyrektor 

Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego do 

reprezentowania i podpisywania dokumentów dotyczących 

realizacji umowy Partnerstwa Publiczno- Prywatnego Nr 

DOA.III.273.67.2015 z dn. 18.08.2015r. w imieniu 

Województwa Świętokrzyskiego. 

2256/17 25.01.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz 

zabezpieczenia środków w ramach trybu pozakonkursowego dla  

podmiotów określonych w  art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (  t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) na wspieranie 

realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 

2017 roku z zakresu:  

   1. pomocy społecznej. 

2. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2249.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2250.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2251.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2252.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2253.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2254.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2255.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2256.2017.pdf


3. przeciwdziałania przemocy. 

2257/17 25.01.2017r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-

2025” 

2258/17 25.01.2017r. w sprawie:  wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z 

tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Busku-Zdroju, 

gmina Busko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów, obręb 

0012, jako działka nr 166/1 o pow. 0,0117 ha, wydzielonej pod 

poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 973. 

2259/17 25.01.2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z 

tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Skrzypiowie, 

gmina Pińczów, oznaczonej w ewidencji gruntów  

jako działka nr 146/1 o pow. 0,0303 ha, wydzielonej pod 

poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 766. 

2260/17 25.01.2017r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej 

jednostek budżetowych realizujących budżet województwa 

2261/17 25.01.2017r. w sprawie: wykazu zadań realizowanych w ramach 

przedsięwzięcia  

„Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” 

2262/17 25.01.2017r. dot. informacji o wykonaniu budżetu województwa 

za IV kwartał 2016 roku 

2263/17 25.01.2017r.  w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 

województwa świętokrzyskiego na lata 2017 – 2033 

2264/17 25.01.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2265/17 25.01.2017r.  w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2266/17 25.01.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

 

2267/17 25.01.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2268/17 25.01.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2269/17 25.01.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2270/17 25.01.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2271/17 1.02.2017r. zmiany załącznika do Uchwały Nr 899/15 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2015 roku w 

sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-015/15 w ramach Osi 

Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 

4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami oraz 

zmiany załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do Uchwały Nr 1635/16 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lipca 2016 

roku w sprawie warunkowego wyboru projektów 

zakwalifikowanych do wsparcia w ramach dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-015/15 w 

ramach działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i 

kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

2272/17 1.02.2017r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

Osi 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2257.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2258.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2259.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2260.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2261.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2262.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2263.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2264.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2265.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2266.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2267.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2268.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2269.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2270.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2271.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2272.2017.pdf


Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego,  Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca 

szanse na zatrudnienie, 

2273/17 1.02.2017r. przesunięcia kwoty środków z wyodrębnionej alokacji dla typu 

operacji 1c) na dofinansowanie pozostałych typów operacji w 

ramach konkursu nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-053/16, w ramach 

Osi 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca 

szanse na zatrudnienie 

2274/17 1.02.2017r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz rozszerzonej listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 

dofinansowania w ramach Osi 9 - Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego,  Działanie 9.1 Aktywna 

integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie 

2275/17 1.02.2017r. zmiany uchwały nr 982/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego  z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie 

zatwierdzenia Rocznych Planów Działań w ramach Osi 

priorytetowej 11 Pomoc Techniczna RPOWŚ  na lata 2014-2020 

na rok 2015 oraz rok 2016. 

2276/17 1.02.2017r. rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i 

wybór projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 w 

ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka 

Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020, 

2277/17 1.02.2017r. Rozstrzygnięcie konkursu i wybór projektów do dofinansowania 

w ramach konkursu zamkniętego nr  RPSW.01.02.00-IZ.00-26-

028/16  dla Działania 1.2  Badania i rozwój w sektorze 

świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020. 

2278/17 1.02.2017r. zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2279/17 1.02.2017r. zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2280/16 1.02.2017r. zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2281/17 1.02.2017r. zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2282/17 01.02.2017r. zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2283/17 08.02.2017r.  Zatwierdzenia zaktualizowanych Planów Działania na 2017 rok 

dla Osi Priorytetowej  

8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Osi Priorytetowej 

9. Włączenie społeczne  

i walka z ubóstwem oraz Osi Priorytetowej 10. Otwarty rynek 

pracy. 

2284/17 08.02.2017r. przyjęcia Regulaminu naboru nr RPSW.06.06.00-IZ.00-26-

090/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 – Rozwój miast  Działania 

6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

2285/17 08.02.2017r. warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2273.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2274.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2275.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2276.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2277.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2278.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2279.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2280.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2281.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2282.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2283.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2284.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2285.2017.pdf


RPSW.07.03.00-IZ.00-26-043/16  dla Działania 7.3 

Infrastruktura zdrowotna i społeczna (konkurs dedykowany dla 

podstawowej opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej oraz 

opieki paliatywnej i hospicyjnej, zlokalizowanej w Obszarze 

Strategicznej Interwencji – obszary wiejskie o najgorszym 

dostępie do usług publicznych, z wyłączeniem szpitali) 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2286/17 08.02.2017r.  warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr  

RPSW.07.03.00-IZ.00-26-045/16  dla Działania 7.3 

Infrastruktura zdrowotna i społeczna (dla projektów 

realizowanych  

w zakresie infrastruktury usług społecznych) Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020. 

2287/17 08.02.2017r. zmiana Uchwały nr 1902/16 z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie 

zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 1.1 

Wsparcie infrastruktury B+R wraz tabelą wskaźników rezultatu 

bezpośredniego i produktu oraz Działania 1.3 Wsparcie 

świętokrzyskich Instytucji Otoczenia Biznesu w celu promocji 

innowacji w sektorze przedsiębiorstw wraz z tabelą wskaźników 

rezultatu bezpośredniego i produktu. 

2288/17 08.02.2017r.  Przyjęcia Stanowiska Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

dotyczącego zmian w Kontrakcie Terytorialnym dla 

Województwa Świętokrzyskiego    

2289/17 08.02.2017r.  Przyjęcie dokumentu pn. Strategia Inwestycyjna wdrażania 

instrumentów finansowych w ramach RPOWŚ 2014-2020. 

2290/17 08.02.2017r.  Rozszerzenia składu Konsorcjum na rzecz rozwoju inteligentnej 

specjalizacji - Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze 

oraz przyjęcia zaktualizowanej listy członków Konsorcjów na 

rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji Województwa 

Świętokrzyskiego. 

2291/17 08.02.2017r. W sprawie: Zmiany w Planie Zamówień Publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego na 2017 rok dla 

Świętokrzyskiego Centrum Obsługi Inwestora i 

Przedsiębiorczości. 

2292/17 08.02.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty 

złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu turystyki 

i krajoznawstwa w 2017 r 

2293/17 08.02.2017r.  wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie 

bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiącej własność 

Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Masłowie 

Pierwszym, gmina Masłów, oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działka nr 1102/6 o powierzchni 69,2427 ha 

2294/17 08.02.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa ulicy 

Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą 

Ściegiennego i Husarską oraz Księdza Jerzego Popiełuszki i ulicą 

Rtm. W. Pieleckiego  

w Kielcach" 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2286.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2287.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2288.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2289.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2290.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2291.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2292.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2293.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2294.2017.pdf


2295/17 08.02.2017r. Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni 

przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi 

włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2017 roku w 

województwie świętokrzyskim. 

2296/17 08.02.2017r. w sprawie powołania zespołu ds. kategoryzacji polnych 

obwodów łowieckich. 

2297/17 08.02.2017r.  Zmiany Decyzji Nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0001/16-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 2123/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 21 grudnia 2016r.  w sprawie dofinansowania  Projektu 

jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej  

w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi 

Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego 

realizacji. 

2298/17 08.02.2017 w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

 

2299/17 15.02.2017r. powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone  

w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury 

w 2017 roku 

2300/17 15.02.2017r. wskazania trzech przedstawicieli Województwa 

Świętokrzyskiego do Rady Muzeum przy Muzeum Wsi 

Kieleckiej w Kielcach 

2301/17 15.02.2017r. przyjęcia „Planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie na rok 2017” 

oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli w 2017 r 

2302/17 15.02.2017r. przyjęcia zaktualizowanego Wykazu Projektów 

Zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2014-

2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego 

Załącznik Nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

RPOWŚ 2014-2020 

2303/17 15.02.2017r. przyjęcia Planu Działań w sektorze zdrowia na rok 2017 w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

2304/17 15.02.2017r. przyjęcia projektów Tabel wdrażania rekomendacji dotyczących 

badań ewaluacyjnych: 1) „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu 

wyboru projektów RPOWŚ na lata 2014-2020” 2) ,,Ewaluacja 

on-going systemu wdrażania i zarządzania RPOWŚ 2014-2020" 

2305/17 15.02.2017r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu 

przejścia  

z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego 

nieruchomości położonej   

w Strawczynku, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji 

gruntów  jako działka nr 327/6  

o pow. 0,0505 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi 

wojewódzkiej Nr 748 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2295.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2296.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2297.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2298.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2299.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2300.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2301.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2302.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2303.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2304.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2305.2017.pdf


2306/17 15.02.2017r. wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 2016–2022” 

2307/17 15.02.2017r. przyjęcia procedury lokowania wolnych środków budżetu 

Województwa Świętokrzyskiego na rachunkach bankowych w 

innych bankach niż prowadzący bankową obsługę budżetu oraz 

upoważnienia do podejmowania decyzji w sprawie wyboru 

banku i lokowania w nim wolnych środków finansowych, 

2308/17 15.02.2017r. zmiany uchwały nr 2009/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w 

sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16  

w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne 

Działania 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element 

strategii terytorialnej dla określonych obszarów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020 dla projektów realizowanych w zakresie potencjału 

endogenicznego wraz z załącznikami 

2309/17 15.02.2017r. zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

2285/17 z dnia 8 lutego  

2017 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów 

zakwalifikowanych do wsparcia  

po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr  

RPSW.07.03.00-IZ.00-26-043/16  dla Działania 7.3 

Infrastruktura zdrowotna i społeczna (konkurs dedykowany dla 

podstawowej opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej oraz 

opieki paliatywnej  

i hospicyjnej, zlokalizowanej w Obszarze Strategicznej 

Interwencji – obszary wiejskie  

o najgorszym dostępie do usług publicznych, z wyłączeniem 

szpitali) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2310/17 15.02.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2311/17 15.02.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2312/17 22.02.2017r. zmiany wzoru Umowy w sprawie dalszego wykorzystania przez 

Beneficjenta środków dofinansowania Projektu zrealizowanego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działania 1.3 „Tworzenie i 

rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych”, Osi 

priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości 

2313/17 22.02.2017r. zmiany uchwały Nr XXIX/507/09 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie: 

utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki 

organizacyjnej Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 

Parków Krajobrazowych w Kielcach  

i nadania jej statutu oraz skierowanie jej na posiedzenie Komisji 

Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego oraz posiedzenie Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego 

2314/17 22.02.2017r.  przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu 

finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Drogowego w Kielcach 

za 2016 rok 

2315/17 22.02.2017r. przyjęcia sprawozdania finansowego WORD w Kielcach za 2016 

rok oraz podziału zysku za 2016 rok 

2316/17 22.02.2017r. ustalenia podziału kwot środków Funduszu Pracy dla 

samorządów powiatowych na finansowanie w 2017 roku 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2306.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2307.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2308.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2309.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2310.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2311.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2312.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2313.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2314.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2315.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2316.2017.pdf


bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych 

zadań 

2317/17 22.02.2017r. zatwierdzenia listy rankingowej operacji typu "Gospodarka 

wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 

energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

2318/17 22.02.2017r. zwrotu przez Artmedik sp. z o.o., z siedzibą: ul. Małogoska 25, 

28-300 Jędrzejów, części dofinansowania z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego udzielonego na podstawie 

umowy nr UDA-RPSW.02.01.00-26-021/11-00 wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, 

2319/17 22.02.2017r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.01.00-IZ.00-26-101/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 

– Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.1 

Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich 

skutków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami 

2320/17 22.02.2017r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.02.00-IZ.00-26-102/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 

– Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.2 Gospodarka 

odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami, 

2321/17 22.02.2017r. zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr 1232/16 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2016 roku (w 

części dotyczącej działania 6.6) w sprawie zatwierdzenia 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego  - Osi 6  "Rozwój miast"- Działania: 6.1, 

6.2, 6.3, 6.4 i 6.6 (Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały), Tabeli 

wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu Osi 6  "Rozwój 

miast"- Działania: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 i 6.6 (Załącznik nr 2 do 

niniejszej Uchwały) oraz kryteriów wyboru operacji 

wspólfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. 

kryteriów merytorycznych dla Osi 6  "Rozwój miast"- Działania: 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4 i 6.6 (Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały) 

2322/17 22.02.2017r. przyjęcia wzoru Decyzji o dofinansowaniu projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego dla Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

2323/17 22.02.2017r. przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego dla Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

2324/17 22.02.2017r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.02.01.00-IZ.00-26-103/17 w ramach Osi Priorytetowej 2 

– Konkurencyjna gospodarka Działania 2.1 Wsparcie 

świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu 

przedsiębiorczości w regionie Regionalnego Programu 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2317.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2318.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2319.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2320.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2321.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2322.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2323.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2324.2017.pdf


Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–

2020 wraz z załącznikami, 

2325/17 22.02.2017r. zmiany kryteriów merytorycznych wyboru projektów dla 

działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

2326/17 22.02.2017r. zatwierdzenia zaktualizowanego Regulaminu Pracy Komisji 

Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe 

współfinansowane  

z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-

2020 w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego wraz z załącznikami 

2327/17 22.02.2017r. zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-

26-089/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT – 

Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej  wraz  

z załącznikami, 

2328/17 22.02.2017r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych 

w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1817) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego w 2017 roku z zakresu: ochrony i promocji 

zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy  z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U z 

2016 r. poz. 1638); przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym – zakres zwalczanie narkomanii, oraz powołania 

Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert 

2329/17 22.02.2017r. zatwierdzenia szczegółowego Harmonogramu realizacji zadań 

Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania 

Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na 2017 rok w ramach 

Krajowego Programu 

2330/17 22.02.2017r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu 

przejścia z mocy prawa na własność Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w obrębie Niwy 

Daleszyckie, gmina Daleszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działka nr 645/3 o pow. 0,0018 ha, wydzielonej pod 

poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 764, 

2331/17 22.02.2017r. wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025 

2332/17 22.02.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2333/17 22.02.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2334/17 22.02.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2335/17 22.02.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2336/17 22.02.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2337/17 22.02.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2338/17 22.02.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2339/17 22.02.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2340/17 22.02.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2341/17 22.02.2017r. wpf 

2342/17 22.02.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2325.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2326.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2327.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2328.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2329.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2330.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2331.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2332.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2333.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2334.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2335.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2336.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2337.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2338.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2339.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2340.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2341.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2342.2017.pdf


2343/17 27.02.2017r. Zatwierdzenie zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Działań/Poddziałań dotyczących EFS oraz załącznika nr 3 – 

Kryteria wyboru projektów 

2344/17 27.02.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.02-IZ.00-

26-096/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w 

zakresie kompetencji kluczowych wraz z załącznikami. Konkurs 

jest dedykowany  Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary 

o najgorszym dostępie do usług publicznych, który został 

wskazany w Regionalnym Programie Operacyjnym 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.   

2345/17 27.02.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.02-IZ.00-

26-095/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w 

zakresie kompetencji kluczowych wraz z załącznikami. 

2346/17 27.02.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.04-IZ.00-

26-100/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT - Podniesienie 

jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz 

tworzenia i rozwoju CKZiU wraz z załącznikami. 

2347/17 27.02.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-

26-099/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 

oraz wsparcie na rzecz tworzenia  

i rozwoju CKZiU wraz z załącznikami. Konkurs dedykowany 

Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary funkcjonalne 

miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, wskazanemu w 

Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.    

2348/17 27.02.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-

26-098/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 

oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU wraz z 

załącznikami. 

2349/17 27.02.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-

26-097/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT – 

Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji 

kluczowych wraz z załącznikami. 

2350/17 27.02.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.01.02-IZ.00-

26-094/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2343.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2344.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2345.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2346.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2347.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2348.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2349.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2350.2017.pdf


Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.1.2 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi 

do lat 3 - ZIT wraz z załącznikami.  

 

2351/17 27.02.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-

26-093/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi 

do lat 3 wraz z załącznikami. Konkurs jest dedykowany 

Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary funkcjonalne 

miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, który został 

wskazany w Regionalnym Programie Operacyjnym 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2352/17 27.02.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-

26-092/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi 

do lat 3 wraz z załącznikami. Konkurs jest dedykowany 

Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary o najgorszym 

dostępie do usług publicznych, który został wskazany w 

Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

 

2353/17 27.02.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-

26-091/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi 

do lat 3 wraz z załącznikami. 

2354/17 01.03.2017r.  przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.01.01.00-IZ.00-26-                                                                                                                                                                 

104/17 w ramach Osi priorytetowej I Innowacje i nauka 

Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020 wraz  

z załącznikami. 

2355/17 01.03.2017r.  rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektu do 

dofinansowania po pierwszym etapie konkursu w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego  

nr RPSW.02.02.00-IZ.00-26-054/16 ogłoszonego dla Działania 

2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych Osi 

Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020. 

2356/17 01.03.2017r. zmiany uchwały nr 1919/2016 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 09 listopada 2016 roku w sprawie 

zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi 

priorytetowej 3.  Efektywna i zielona energia dla Działań: 3.1 

„Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych" wraz z tabelą wskaźników rezultatu i produktu, 

3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2351.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2352.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2353.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2354.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2355.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2356.2017.pdf


odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym" wraz z tabelą wskaźników  rezultatu i produktu 

oraz 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej”  wraz z tabelą wskaźników  

rezultatu i produktu w części dotyczącej Działania 3.3 „Poprawa 

efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym" wraz z 

tabelą wskaźników  rezultatu i produktu. 

2357/17 01.03.2017r. Zmiany uchwały nr 1283/2016 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie 

zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi 

priorytetowej 3. "Efektywna i zielona energia" Działania 3.2 

"Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 

przedsiębiorstwach" wraz z załącznikami (tj. tabelą wskaźników 

rezultatu bezpośredniego i produktu dla Osi priorytetowej 3. 

"Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła 

energii w przedsiębiorstwach"  i  kryteriami merytorycznymi dla 

Osi priorytetowej 3. "Działania 3.2 Efektywność energetyczna i 

odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach"). 

2358/17 01.03.2017r. zwrotu przez Gminę Chęciny z siedzibą Plac 2 Czerwca 4, 26-

060 Chęciny części dofinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy nr 

UDA-RPSW.04.01.00-26-254/08-00 o dofinansowanie Projektu 

pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków  

w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, 

Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny” 

2359/17 01.03.2017r.  zwrotu przez Gminę Chęciny z siedzibą Plac 2 Czerwca 4, 26-

060 Chęciny części dofinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy nr 

UDA-RPSW.06.02.00-26-369/08-00 o dofinansowanie Projektu 

pn.: „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcin, 

mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów 

historycznych i kulturowych miasta” 

2360/17 01.03.2017r.  Wniosku Gminy Zawichost z siedzibą ul. Żeromskiego 50, 27-

630 Zawichost, o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wydał w dniu 21.12.2016 r. 

Decyzję nr RPSW.IZ.UMWSW.04.02.00-26-563/09-2016/16 

orzekającą o zwrocie przez Gminę Zawichost z siedzibą ul. 

Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost części dofinansowania ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.04.02.00-26-563/09-

00 o dofinansowanie Projektu. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2357.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2358.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2359.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2360.2017.pdf


2361/17 01.03.2017r.  zmiana załącznika nr 2 do Uchwały nr 1958/16 z dn. 16 listopada 

2016 zmieniająca Uchwałę nr 1089/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dn. 13 stycznia 2016 roku w sprawie 

przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) 

oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

2362/17 01.03.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty 

złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z 

zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 r. 

2363/17 01.03.2017r. powołania Komisji Konkursowych, w celu opiniowania ofert 

złożonych w trybie ogłaszanych przez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej konkursów ofert w ramach zadań zlecanych 

organizacjom pozarządowym  i podmiotom określonym w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

2364/17 01.03.2017r. W SPRAWIE: zlecenia w trybie pozakonkursowym Fundacji 

Szansa dla Niewidomych,  

ul. Kameralna 1/30, 03-406 Warszawa; Tyflopunkt w Kielcach, 

realizacji zadania publicznego  

z zakresu pomocy społecznej pn. „Społeczeństwo europejskie, 

polskie, świętokrzyskie rozwiązuje problemy niewidomych i 

słabowidzących” 

2365/17 01.03.2017r. dotyczy: projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia projektu Uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu na terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego w gminie Nowa Słupia; 

2366/17 01.03.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa odcinka 

drogi gminnej Nr 362012T Radkowice - Radkowice Podosiny 

znajdującej się na działce o numerze ewidencyjnym 363 - 

opracowanie projektowe". 

2367/17 01.03.2017r.  wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa ulicy 

Łopuszniańskiej w Kielcach". 

2368/17 01.03.2017r.  W sprawie zmian w budżecie województwa na 2017r.  

2369/17 01.03.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji  

pn.: "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 36011T Radkowice - 

Podborze - Rzepin Pierwszy znajdującej się na działce o numerze 

ewidencyjnym 312 - opracowanie projektowe". 

2370/17 01.03.2017r.  wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu 

przejścia  

z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego 

nieruchomości położonej w obrębie Ćmińsk Rządowy, gmina 

Miedziana Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

nr 632/1 o pow. 0,0062 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi 

wojewódzkiej Nr 750. 

2371/17 01.03.2017r.  wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu 

przejścia  

z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego 

nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym, gmina 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2361.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2362.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2363.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2364.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2365.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2366.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2367.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2368.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2369.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2370.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2371.2017.pdf


Masłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 901/26 

o pow. 0,0426 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi 

wojewódzkiej Nr 745. 

2372/17 01.03.2017r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu 

przejścia  

z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego 

nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym, gmina 

Masłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 901/16 

o pow. 0,0362 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi 

wojewódzkiej Nr 745. 

2373/17 01.03.2017r. w sprawie: wykazu zadań realizowanych w ramach 

przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 

2014-2020 

2374/17 01.03.2017r.  w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

 

2375/17 09.03.2017r.  Zmiany uchwały nr 2317/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie 

zatwierdzenia listy rankingowej operacji typu "Gospodarka 

wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 

energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

2376/17 09.03.2017r. w sprawie: określenia „Wykazu zawodów, w których może być 

dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę 

na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 

młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie 

świętokrzyskim”. 

2377/17 09.03.2017r. Przyjęcia: Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz 

Zatrudnienia na rok 2017 uwzględniającego Sprawozdanie z 

realizacji Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia 

za rok 2016 

2378/17 09.03.2017r. wprowadzenia zmian w uchwale nr 2209/17 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 19 stycznia 2017 r. 

2379/17 09.03.2017r. Zatwierdzenia Warunków powierzenia zadań Wojewódzkiemu 

Urzędowi Pracy  

w Kielcach w zakresie wykorzystania Bazy Usług 

Rozwojowych. 

2380/17 09.03.2017r. w sprawie zmiany Uchwały nr 2324/17 z dnia 22 lutego 2017r. w 

sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu 

zamkniętego numer RPSW.02.01.00-IZ.00-26-103/17 dla 

Działania 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia 

poziomu przedsiębiorczości w regionie w ramach Osi 

Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 wraz z załącznikami. 

2381/17 09.03.2017r. zaliczenia z urzędu dokonanej w dniach 18.01.2017 r., 

24.01.2017 r. i 01.02.2017 r. przez (dane osobowe 

zanonimizowane) wpłaty w łącznej wysokości: 130 000,00 zł na 

poczet zobowiązań z tytułu zwrotu dofinansowania i odsetek, 

począwszy od zobowiązań  

o najwcześniejszych terminach płatności i odsetek w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, orzeczonych Decyzją 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2372.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2373.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2374.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2375.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2376.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2377.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2378.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2379.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2380.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2381.2017.pdf


RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-037/11-2016/18 z dnia 

29.12.2016 r. 

2382/17 09.03.2017r. zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 2204/17 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 stycznia 2017 roku w 

sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr  

RPSW.07.03.00-IZ.00-26-044/16  dla Działania 7.3 

„Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020; 

2383/17 09.03.2017r. Wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do planu zamówień 

publicznych na 2017 rok, poprzez zwiększenie środków 

finansowych o łaczną kwotę 24 214,40 PLN oraz wyrażenie 

zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem jest "Organizacja i 

przeprowadzenie Warsztatow dotyczących nowoczesnych 

rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami 

regionu dla około 560 uczniów/uczennic i słuchaczy 28 szkół 

ponadgimnazjalnych i placówek edukacyjnych, zajmujących się 

kształceniem praktycznym z województwa świętokrzyskiego, 

uczestniczących w projekcie pn. “Nowoczesna Szkoła 

Zawodowa – Nowoczesny Region”. 

2384/17 09.03.2017r. w sprawie wyboru ofert oraz podziału środków na realizację 

zadań z zakresu kultury fizycznej w 2017 r. 

2385/17 09.03.2017r. w sprawie wyboru ofert oraz podziału środków na realizację 

zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2017 r.   

2386/17 09.03.2017r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum 

Wsi Kieleckiej w Kielcach 

2387/17 09.03.2017r.  w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony 

środowiska dla powiatu skarżyskiego na lata 2017-2020 z 

perspektywą do 2024” 

2388/17 09.03.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2389/17 09.03.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2390/17 09.03.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2391/17 15.03.2017r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki 

finansowej  

i upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

2392/17 15.03.2017r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki 

finansowej  

i upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

2393/17 15.03.2017r. zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie 

powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

zmienionej Uchwałą Nr 518/15 z dnia 8 lipca 2015 r., Uchwałą 

Nr 622/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr 1071/16 z dnia 

7 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr 1285/16 z dnia 23 marca 2016 r., 

Uchwałą Nr 1441/16 z dnia 20 maja 2016 r., Uchwałą Nr 

1558/16 z dnia 17 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr 1742/16 z dnia 

31 sierpnia 2016 r., 

2394/17 15.03.2017r. przyjęcia zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie w 

ramach Działania 1.3 Tworzenie i rozbudowa funduszy 

pożyczkowych i gwarancyjnych RPOWŚ 2007-2013 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2382.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2383.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2384.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2385.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2386.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2387.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2388.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2389.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2390.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2391.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2392.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2393.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2394.2017.pdf


2395/17 15.03.2017r. powołania Komisji Stypendialnej w ramach Regionalnego 

programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów 

szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego 

2396/17 15.03.2017r. powołania Komisji Stypendialnej w ramach Regionalnego 

programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów 

gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa 

świętokrzyskiego 

2397/17 15.03.2017r. wyboru ofert i podział środków finansowych  

na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i 

wychowania w 2017 r 

2398/17 15.03.2017r. wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa 

Świętokrzyskiego projektu do konkursu „Dyplomacja publiczna 

2017” na realizację komponentu „Wsparcie wymiaru 

samorządowego  

i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017” i jego 

realizację w przypadku otrzymania wnioskowanego 

dofinansowania oraz udzielenie upoważnienia  

do składania oświadczeń woli i powierzenia obowiązków w 

zakresie gospodarki finansowej dla pani Małgorzaty 

Kowalińskiej 

2399/17 15.03.2017r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Świętokrzyskie dla 

młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i 

wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i 

obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2017 r, 

2400/17 15.03.2017r. wyboru ofert i podział środków finansowych  

na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2017 r 

2401/17 15.03.2017r. przyznanie nagrody rocznej dla Pana Czesława Dawida dyrektora 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 

2016 

2402/17 15.03.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa 

przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku 

skrzyżowania ulic: Zagnańskiej i Witosa", 

2403/17 15.03.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Aktualizacja 

projektu budowy drogi od Osiedla Sosnówka do ul. Partyzantów 

w Chęcinach 

2404/17 15.03.2017r. powołanie Komisji do spraw niszczenia weksli  

i deklaracji wekslowych stanowiących zabezpieczenie 

prawidłowej realizacji umów  

o dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

2405/17 15.03.2017r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie 

ocenionych projektów z wyróżnieniem wybranych do 

dofinansowania  

w ramach  Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego Poddziałanie 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub 

kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych 

poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych 

2406/17 15.03.2017r. zmiany uchwały nr 1767/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia 

wzoru Umowy  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2395.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2396.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2397.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2398.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2399.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2400.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2401.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2402.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2403.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2404.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2405.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2406.2017.pdf


o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, 

2407/17 15.03.2017r. zmiany uchwały nr 1765/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia 

wzoru Decyzji  

o dofinansowaniu projektu współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, 

2408/17 15.03.2017r. zmiany uchwały nr 1766/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia 

wzoru Porozumienia o dofinansowanie projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

2409/17 15.03.2017r. zatwierdzenia przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 w ramach Osi 

Priorytetowej 3  – Efektywna i zielona energia Działania 3.1 

Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – 

PROJEKTY PARASOLOWE, wraz z załącznikami 

2410/17 15.03.2017r. zlecenia w trybie pozakonkursowym Stowarzyszeniu 

Świętokrzyski Bank Żywności realizacji zadania z zakresu 

pomocy społecznej pn. „Aktywizacja społeczna osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym 

uwzględnieniem osób bezdomnych, 

2411/17 15.03.2017r. zlecenia w trybie pozakonkursowym Polskiemu Towarzystwu 

Stomijnemu POL-ILKO Oddział Regionalny w Kielcach 

realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Aktywizacja 

społeczna osób ze stomią 

2412/17 15.03.2017r. wyrażenia zgody na dokonanie zmian w harmonogramie spłat 

pożyczki długoterminowej, udzielonej przez Województwo 

Świętokrzyskie Spółce Świętokrzyskie Centrum Innowacji i 

Transferu Technologii Sp. z o.o.  

z siedzibą w Kielcach, 

2413/17 15.03.2017r. wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016-2023”, 

2414/17 15.03.2017r. wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Ćmielów na lata 2016-2025” 

2415/17 15.03.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2416/17 15.03.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2417/17 15.03.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2418/17 15.03.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2419/17 15.03.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2420/17 22.03.2017r. wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia 

„Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” 

2421/17 22.03.2017r. sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem 

tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie za rok 2016, 

2422/17 22.03.2017r. przyjęcie do realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. 

„Regionalny program zdrowotny w zakresie profilaktyki chorób 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2407.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2408.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2409.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2410.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2411.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2412.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2413.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2414.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2415.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2416.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2417.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2418.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2419.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2420.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2421.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2422.2017.pdf


układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na 

działanie pyłu zwłókniającego”, 

2423/17 22.03.2017r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach  

Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej w regionie, 

2424/17 22.03.2017r. zatwierdzenia skorygowanej listy ocenionych projektów oraz 

skorygowanej listy pozytywnie ocenionych projektów 

wybranych do dofinansowania w ramach  Osi 8 – Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego 

Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji 

przedszkolnej 

2425/17 22.03.2017r. zmiany treści uchwały Nr 2369/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 01 marca 2017r. w sprawie wyrażenia 

opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji pn.: "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 36011T 

Radkowice - Podborze - Rzepin Pierwszy znajdującej się na 

działce o numerze ewidencyjnym 312 - opracowanie 

projektowe", 

2426/17 22.03.2017r. przyjęcia dokumentu pn.: "Opis Funkcji i Procedur dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 4)”, 

2427/17 22.03.2017r. zmiany w Rocznych Planach Działań w ramach Pomocy 

Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na rok 2017 w 

zakresie działań Departamentu Polityki Regionalnej 

2428/17 22.03.2017r. podziału środków dla podmiotów określonych                       w 

art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. 1817 z 

późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań w 2017 r.  z zakresu: 

pomocy społecznej, profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 

przemocy 

2429/17 22.03.2017r. ogłoszenia otwartego I konkursu ofert na wsparcie ze środków 

PFRON w 2017 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 

2430/17 22.03.2017r. przyjęcia informacji o stanie mienia samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego, 

2431/17 22.03.2017r. wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016-2023” 

2432/17 22.03.2017r. wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025” 

2433/17 22.03.2017r. przedstawienia Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego 

sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2016 

rok, przedłożonych przez wojewódzkie samorządowe instytucje 

kultury 

2434/17 22.03.2017r. W sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2435/17 22.03.2017r. W sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2436/17 22.03.2017r. W sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2423.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2424.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2425.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2426.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2427.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2428.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2429.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2430.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2431.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2432.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2433.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2434.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2435.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2436.2017.pdf


2437/17 22.03.2017r. W sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2438/17 22.03.2017r. W sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2439/17 22.03.2017r. W sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2440/17 22.03.2017r. W sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2441/17 29.03.2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie przez Województwo 

Świętokrzyskie - Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 

Parków Krajobrazowych wniosku o dofinansowanie na realizację 

przedsięwzięcia pn. „Stacja Hajdaszek – kolejowy skansen” w 

ramach ogłoszonego konkursu w ramach Osi priorytetowej 7 - 

Sprawne usługi publiczne, Działania 7.2 „Rozwój potencjału 

endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla 

określonych obszarów” RPOWŚ na lata 2014-2020. 

2442/17 29.03.2017r. Ustalenie terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie 

pomocy na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach 

poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane  

z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i 

leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020. 

2443/17 29.03.2017r. Przyjęcia procedur związanych z obsługą działań Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 delegowanych 

do wdrażania na poziomie Samorządu Województwa. 

2444/17 29.03.2017r. Wniosku Gminy Sędziszów z siedzibą ul. Dworcowa 20, 28-340 

Sędziszów, o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wydał  

w dniu 14.12.2016 r. Decyzję nr RPSW.IZ.UMWSW.04.01.00-

26-203/08-2016/13 orzekającą  

o zwrocie przez Gminę Sędziszów z siedzibą ul. Dworcowa 20, 

28-340 Sędziszów części dofinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z 

odsetkami  

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 

udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie 

Umowy  

o dofinansowanie nr UDA-RPSW.04.01.00-26-203/08-00 

2445/17 29.03.2017r. Wniosku Gminy Sędziszów z siedzibą ul. Dworcowa 20, 28-340 

Sędziszów, o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wydał  

w dniu 14.12.2016 r. Decyzję nr RPSW.IZ.UMWSW.04.01.00-

26-586/09-2016/14 orzekającą  

o zwrocie przez Gminę Sędziszów z siedzibą ul. Dworcowa 20, 

28-340 Sędziszów części dofinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z 

odsetkami  

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 

udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie 

Umowy  

o dofinansowanie nr UDA-RPSW.04.01.00-26-586/09-00 

2446/17 29.03.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2354/17 z dnia 1 marca 2017 

roku w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2437.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2438.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2439.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2440.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2441.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2442.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2443.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2444.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2445.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2446.2017.pdf


zamkniętego numer RPSW.01.01.00-IZ.00-26-104/17 dla 

Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R  w ramach Osi 

Priorytetowej 

 1 Innowacje i nauka Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

2447/17 29.03.2017r. Zatwierdzenia zaktualizowanego załącznika nr 3 – Kryteria 

wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, 

działań i poddziałań Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej EFS. 

2448/17 29.03.2017r. Zatwierdzenia zaktualizowanych Planów Działania na 2017 rok 

(wersja 2017/3) dla Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo, Osi Priorytetowej 9. Włączenie 

społeczne i walka z ubóstwem oraz Osi Priorytetowej 10. 

Otwarty rynek pracy. 

2449/17 29.03.2017r. Zatwierdzenia zaktualizowanego regulaminu konkursu nr 

RPSW.08.03.02-IZ.00-26-096/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałania 8.3.2 Wsparcie kształcenia 

podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych. Konkurs 

jest dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary  

o najgorszym dostępie do usług publicznych. 

2450/17 29.03.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-

26-108/17 w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i 

walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych  

wraz z załącznikami. Konkurs dedykowany OSI - obszary 

wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych, 

wskazanemu  

w RPOWŚ na lata 2014-2020. 

2451/17 29.03.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-

26-107/17 w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i 

walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych  

wraz z załącznikami. Konkurs dedykowany OSI - obszary 

funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, 

wskazanemu w RPOWŚ na lata 2014-2020. 

2452/17 29.03.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-

26-110/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT – 

Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego  

w budowaniu kompetencji kluczowych wraz z załącznikami. 

2453/17 29.03.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.04-IZ.00-

26-109/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w 

budowaniu kompetencji kluczowych  wraz  

z załącznikami. 

2454/17 29.03.2017r. Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2447.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2448.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2449.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2450.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2451.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2452.2017.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2453.2017.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2454.2017.pdf


dofinansowania w ramach  Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.5.1 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na 

rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU 

2455/17 29.03.2017r. Zatwierdzenia skorygowanej listy ocenionych projektów oraz 

skorygowanej listy pozytywnie ocenionych projektów 

wybranych do dofinansowania w ramach  Osi 8 – Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego 

Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji 

przedszkolnej 

2456/17 29.03.2017r. Zatwierdzenia skorygowanej listy ocenionych projektów w 

ramach Osi 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych 

2457/17 29.03.2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. w sprawie nadania 

numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie 

województwa świętokrzyskiego. 

2458/17 29.03.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji  

pn.: "Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - 

Masłów - Mąchocice". 

2459/17 29.03.2017r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Samborzec na lata 2016-2026” 

2460/17 29.03.2017r. W SPRAWIE: Rozpatrzenia oferty złożonej w trybie 

pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Profilaktyczno – 

Społeczne „RODZINA” w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, 

27-230 Brody, na realizację zadania publicznego z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  pn. 

„Pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla osób z problemem 

alkoholowym oraz ich rodzin 

2461/17 29.03.2017r. W sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2462/17 31.03.2017r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 

2016 rok 

2463/17 31.03.2017r. W sprawie zmian w wpf 2017 

2464/17 31.03.2017r. W sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2465/17 5.04.2017r. zatwierdzenia Skorygowanej Listy ocenionych projektów oraz 

Skorygowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów 

wybranych do dofinansowania w ramach Osi 9 - Włączenie 

społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego 

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych 

2466/17 5.04.2017r. zajęcia stanowiska dotyczącego pozbawienia kategorii dróg 

powiatowych nw. ulic na terenie miasta Kielce: ul. Malików na 

odcinku od ul. Piekoszowskiej do al. J. Szajnowicza - Iwanowa, 

al. J. Szajnowicza - Iwanowa na odcinku od ul. Malików do ul. 

Grunwaldzkiej, ul. Grunwaldzkiej na odcinku od al. J. Szajnoicza 

- Iwanowa do ul. Piekoszowskiej 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2455.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2456.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2457.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2458.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2459.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2460.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2461.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2462.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2463.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2464.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2465.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2466.2017.pdf


2467/17 5.04.2017r. zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 24.02.2017 r. przez (dane 

osobowe zanonimizowane), zamieszkałego (dane osobowe 

zanonimizowane), wpłaty w wysokości: 100 000,00 zł na poczet 

zobowiązań z tytułu zwrotu dofinansowania i odsetek, 

począwszy od zobowiązań o najwcześniejszych terminach 

płatności i odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-037/11-

2016/18 z dnia 29.12.2016 r., 

2468/17 5.04.2017r. zwrotu przez Agencję Inwestycyjną Polias Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, z siedzibą ul. 

Szybowcowa 41, Dąbrowa, 26-001 Masłów (KRS nr: 

0000151111) - Adwokat Syndyk Masy Upadłościowej Pan Piotr 

Zielonko – całości dofinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-

RPSW.01.01.00-26-112/09-00, 

2469/17 5.04.2017r. zmiany załącznika do Uchwały Nr 899/15 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2015 roku w 

sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-015/15 w ramach Osi 

Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 

4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami oraz 

zmiany załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do Uchwały Nr 1635/16 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lipca 2016 

roku w sprawie warunkowego wyboru projektów 

zakwalifikowanych do wsparcia w ramach dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-015/15 w 

ramach działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i 

kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

2470/17 5.04.2017r. zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 2276/17 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2017 roku w 

sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i 

wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 w 

ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka 

Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020 

2471/17 5.04.2017r. przyjęcia dokumentu pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji 

Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

(wersja 7)”, 

2472/17 5.04.2017r. przyjęcia informacji w sprawie zgłoszenia kandydatury 

Województwa Świętokrzyskiego do nagrody "Europejski Region 

Przedsiębiorczości " 

2473/17 5.04.2017r. udzielenia Panu Grzegorzowi Orawcowi - Dyrektorowi 

Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2467.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2468.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2469.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2470.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2471.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2472.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2473.2017.pdf


Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do 

podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich 

dokumentów i umów dotyczących projektu pn. „ENERSELVES” 

w ramach programu Interreg Europe 

2474/17 5.04.2017r. udzielenia Panu Zdzisławowi Kobierskiemu – Zastępcy 

Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 

upoważnienia do podejmowania działań oraz podpisywania 

wszelkich dokumentów  

 umów dotyczących projektu pn. „ENERSELVES” w ramach 

programu Interreg Europe 

2475/17 5.04.2017r. Przyjęcie zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków 

o dofinansowanie w ramach  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 na 2017 rok, 

2476/17 5.04.2017r. udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

upoważnienia Panu Grzegorzowi Orawcowi –  Dyrektorowi 

Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do działania w 

imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego 

funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 i do składania oświadczeń woli w obszarze działania 

Departamentu Polityki Regionalnej 

2477/17 5.04.2017r. udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

upoważnienia Panu Tomaszowi Januszowi – Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do działania w 

imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego 

funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 i do składania oświadczeń woli w obszarze działania 

Departamentu Polityki Regionalnej; 

 

2478/17 5.04.2017r. udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

upoważnienia Panu Zdzisławowi Kobierskiemu – Zastępcy 

Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020 i do składania oświadczeń woli w obszarze 

działania Departamentu Polityki Regionalnej, 

2479/17 5.04.2017r. wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Pacanów na lata 2016-2025”, 

2480/17 5.04.2017r. wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i 

Urządzeń Wodnych w Kielcach na oddanie w najem, na okres 

dziesięciu lat, na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Warszawie, lokalu  

o powierzchni 388,8 mkw, znajdującego się w budynku 

położonym  

w Starachowicach przy ulicy Kościelnej 30. 

2481/17 5.04.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2482/17 5.04.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2483/17 12.04.2017r. udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Sebastianowi 

Janikowi do reprezentowania Zarządu Województwa 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2474.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2475.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2476.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2477.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2478.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2479.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2480.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2481.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2482.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2483.2017.pdf


Świętokrzyskiego - pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - przed Sądem 

Administracyjnym w Kielcach w sprawie I SA/Ke 221/17 

2484/17 12.04.2017r. zaktualizowanego Wykazu Projektów Zidentyfikowanych przez 

Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2014-2020 w ramach trybu 

pozakonkursowego, stanowiącego Załącznik Nr 5 do 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 

2485/17 12.04.2017r. wyrażenia zamiaru zapewnienia w budżecie Województwa 

Świętokrzyskiego środków na sfinansowanie 5 nowych trwałych 

miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu pn. 

Rozbudowa  

i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w 

Michniowie, w okresie 5 lat po jego zakończeniu, 

2486/17 12.04.2017r. powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w 

ramach otwartego konkursu otwartego konkursu ofert pn. 

„Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze 

edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy 

społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego 

w 2017 r., 

2487/17 12.04.2017r. zmiany Uchwały Nr 778/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2015 roku w sprawie 

przyjęcia wzoru pre-umowy w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 dotyczącego przygotowania projektów konkursowych 

2488/17 12.04.2017r. zmiany załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 do Uchwały Nr 

838/15 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego - Działanie 4.4 "Zachowanie dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego" (Załącznik nr 1 do niniejszej 

Uchwały), Tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i 

produktu dla działania 4.4 (Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały) 

oraz kryteriów wyboru operacji współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. kryteriów 

merytorycznych dla działania 4.4 (Załącznik nr 3 do niniejszej 

Uchwały), 

2489/17 12.04.2017r. zmiany uchwały nr 2406/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia 

wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

2490/17 12.04.2017r. zmiany uchwały nr 2407/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia 

wzoru Decyzji  

o dofinansowaniu projektu współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 

2491/17 12.04.2017r. zmiany uchwały nr 2408/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia 

wzoru Porozumienia o dofinansowanie projektu 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2484.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2485.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2486.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2487.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2488.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2489.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2490.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2491.2017.pdf


współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

2492/17 12.04.2017r. rozstrzygnięcia konkursu i wybór projektów do dofinansowania 

w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.02.00-IZ.00-26-041/16 w ramach Osi Priorytetowej 3 

– Efektywna  

i zielona energia Działania 3.2 Efektywność energetyczna i 

odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020, 

2493/17 12.04.2017r. podjęcia decyzji zobowiązującej Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego -Wojewódzki Zarząd 

Transportu do prawidłowego i terminowego przygotowania do 

realizacji projektu pozakonkursowego pn.: „Dostawa taboru 

kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2494/17 12.04.2017r. zatwierdzenia operacji własnych do realizacji na 2017 rok w 

ramach Planu operacyjnego na lata 2016 – 2017 Planu Działania 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla 

województwa świętokrzyskiego 

2495/17 12.04.2017r. zatwierdzenia Listy ocenianych operacji  

i wybranych do realizacji na 2017 rok w ramach Planu 

operacyjnego na lata 2016 – 2017 Planu Działania Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla województwa 

świętokrzyskiego 

2496/17 12.04.2017r. przyjęcia zmian do Planu operacyjnego na lata 2016 – 2017 

Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 

– 2020 dla województwa świętokrzyskiego, 

2497/17 12.04.2017r. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  w 2017 r. na realizację zadań Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego w zakresie:1)dofinansowania 

robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z 

późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w 

związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,  

z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;2)dofinansowania kosztów 

działania zakładów aktywności zawodowej, 

2498/17 12.04.2017r. podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11  ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego                         i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. 2016 r. 

poz. 1817) na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. z 

zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności 

leczniczej  w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (Dz. U. 2016. 1638. j. t., z późn. zm.) oraz 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 

zwalczanie narkomanii, 

2499/17 12.04.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2500/17 12.04.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2501/17 12.04.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2502/17 20.04.2017r. Przyjęcia procedur związanych z obsługą działań Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 delegowanych 

do wdrażania na poziomie Samorządu Województwa. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2492.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2493.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2494.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2495.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2496.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2497.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2498.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2499.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2500.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2501.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2502.2017.pdf


2503/17 20.04.2017r. Przyjęcia procedur związanych z obsługą działań Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 delegowanych 

do wdrażania na poziomie Samorządu Województwa. 

2504/17 20.04.2017r. Wyrażenia opinii na temat wniosku o włączenie do Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice” - nieruchomości 

położonych w Sandomierzu obręb Prawobrzeży, o łącznej 

powierzchni 23,1761 ha, stanowiących własność gminy. 

2505/17 20.04.2017r. zatwierdzenia Tabel wdrażania rekomendacji dotyczących badań 

ewaluacyjnych:  

1) „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów 

RPOWŚ 2014-2020” 

2) ,,Ewaluacja on-going systemu wdrażania i zarządzania 

RPOWŚ 2014-2020". 

2506/17 20.04.2017r. przyjęcia propozycji kryteriów merytorycznych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 

7.1 Rozwój                             e-społeczeństwa (typ projektu: 

Rozwój e-zdrowia oraz typ projektu: Rozwój e-usług    

(z wyłączeniem e-zdrowia) oraz dla Działania 7.3. Infrastruktura 

zdrowotna i społeczna (typ projektu:  Inwestycje w infrastrukturę 

usług ochrony zdrowia – CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA 

oraz typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę usług ochrony 

zdrowia – CHOROBY NOWOTWOROWE.   

2507/17 20.04.2017r.  wniosku (dane osobowe zanonimizowane) o udzielenie ulgi w 

spłacie zobowiązania z tytułu należności wynikających ze zwrotu 

płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich, orzeczonych Decyzją 

administracyjną nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-

2016/06 z dnia 01.06.2016 r., przekazanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu 

Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie 

Umowy  

o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-107/11-00 

Projektu nr WND-RPSW.01.01.00-26-107/11.  

2508/17 20.04.2017r.  Korekta zatwierdzonej Uchwałą Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego nr 2423/17  

z dnia 22.03.2017 r. listy ocenionych projektów oraz listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 

dofinansowania w ramach  Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.2 

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie 

2509/17 20.04.2017r. w sprawie zlecenia FUN SPORT Kielce w Kielcach realizacji 

zadania publicznego pn. „Świętokrzyskie Mini Volley Cup”, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert 

2510/17 20.04.2017r.  w sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu 

Sportowemu w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „I 

Wojewódzki Turniej w Sportach Obronnych”, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert 

2511/17 20.04.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji  

pn.:"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze 

krajowej nr 78  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2503.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2504.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2505.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2506.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2507.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2508.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2509.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2510.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2511.2017.pdf


w województwie świetokrzyskim w miejscowości Motkowice w 

ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych" - 

Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 78 w miejscowości 

Motkowice od km 211+650 do km 212+370. 

2512/17 20.04.2017r.  wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 0028T Rudki - Gorzakiew od km 0+300 do km 

0+924". 

 

2513/17 20.04.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2514/17 20.04.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2515/17 21.04.2017r. rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr  

RPSW.07.04.00-IZ.00-26-062/16  dla Działania 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (konkurs dedykowany 

dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-

gospodarcze z wyłączeniem szkół wyższych) Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020. 

2516/17 21.04.2017r. rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr  

RPSW.07.04.00-IZ.00-26-060/16  dla Działania 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (konkurs dedykowany 

dla obszarów wiejskich o najgorszym dostępie do usług 

publicznych w szczególności w zakresie infrastruktury 

przedszkolnej oraz zwiększania dostępu do edukacji 

podstawowej (ogólnej) z wyłączeniem szkół wyższych) 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2517/17 21.04.2017r.  rozstrzygnięcia  konkursu, zwiększenia poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i 

warunkowy wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia po 

I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr  

RPSW.07.04.00-IZ.00-26-061/16  dla Działania 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej dla projektów 

realizowanych  

w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej z 

wyłączeniem szkół wyższych  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020. 

2518/17 26.04.2017r. przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

2519/17 26.04.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej pn.:"Aktualizacja projektu wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę dróg gminnych nr 366242T o 

długości 200 mb i drogi 366244T długości 100 m w msc. 

Wymysłów, obręb Rudniki", 

2520/17 26.04.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej pn.:pn.:"Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na  DK 42 w 

miejscowości Kuczów w ramach PBDK - Program Likwidacji 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2512.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2513.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2514.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2515.2017.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2516.2017.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2517.2017.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2518.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2519.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2520.2017.pdf


Miejsc Niebezpiecznych" - Budowa chodnika wzdłuż drogi 

krajowej nr 42 w Kuczowie od km 273+279 do km 274+035 

2521/17 26.04.2017r. ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2017 r. na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na 

obszarze województwa świętokrzyskiego 

2522/17 26.04.2017r. przyznania stypendiów sportowych zawodniczkom i 

zawodnikom w kategoriach młodzieżowych reprezentującym 

Województwo Świętokrzyskie i osiągającym wysokie wyniki 

sportowe 

2523/17 26.04.2017r. wyrażenia zgody na powołanie pani Agnieszki Kowalskiej-Lasek 

na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Narodowego  

w Kielcach 

2524/17 26.04.2017r. zatwierdzenia Zaktualizowanej listy ocenionych projektów w 

ramach Osi 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca 

szanse na zatrudnienie 

2525/17 26.04.2017r. zatwierdzenia Zaktualizowanej listy ocenionych projektów oraz 

Zaktualizowanej listy pozytywnie ocenionych projektów 

wybranych do dofinansowania w ramach  Osi 8 – Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego 

Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji 

przedszkolnej 

2526/17 26.04.2017r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

Osi 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych, 

2527/17 26.04.2017r. zmiany uchwały nr 2489/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 

wzoru Umowy  

o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, 

2528/17 26.04.2017r. zmiany uchwały nr 2490/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 

wzoru Decyzji o dofinansowaniu projektu współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

2529/17 26.04.2017r. zmiany uchwały nr 2491/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 

wzoru Porozumienia o dofinansowanie projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

2530/17 26.04.2017r. rozpatrzenia oferty złożonej w trybie pozakonkursowym przez 

Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społeczne „RODZINA” w 

Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, na realizację 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2521.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2522.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2523.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2524.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2525.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2526.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2527.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2528.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2529.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2530.2017.pdf


zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, pn. „Pomoc psychologiczno – 

terapeutyczna dla osób z problemem alkoholowym”, 

2531/17 26.04.2017r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania  

z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Masłowie 

Pierwszym, gmina Masłów, oznaczonej  

w ewidencji gruntów jako działka nr 901/4 o pow. 0,0280 ha, 

wydzielonej pod poszerzenie  drogi wojewódzkiej Nr 745 

2532/17 26.04.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2533/17 26.04.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2534/17 26.04.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2535/17 26.04.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2536/17 26.04.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2537/17 26.04.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2538/17 26.04.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2539/17 26.04.2017r. Informacji o wykonaniu budżetu województwa za I kwartał 

2017r. 

2540/17 26.04.2017r. W sprawie zmiany uchwały NR 2261/17 z dnia 25 stycznia 

2017r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach 

przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 

2014-2020” 

2541/17 26.04.2017r. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej województwa 

świętokrzyskiego na lata 2017-2023 

2542/17 05.05.2017r. w sprawie odmowy umorzenia w całości lub części (dane 

osobowe zanonimizowane)kwoty w wysokości 370.111,32 zł 

tytułem nienależnie pobranych dopłat do biletów z tytułu 

stosowania obowiązujących ulg ustawowych w komunikacji 

autobusowej w okresie od lutego 2014 r. do maja 2016 r. przez 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

2543/17 05.05.2017r. w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do 

składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora 

ds. Lecznictwa w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze. 

2544/17 05.05.2017r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych 

w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573) na wspieranie realizacji 

zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku 

z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności 

leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.                            

o działalności leczniczej (Dz. U z 2016 r. poz. 1638) oraz 

powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania 

złożonych ofert. 

2545/17 05.05.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu dla jednostek samorządu 

terytorialnego                      w ramach „Odnowy Wsi 

Świętokrzyskiej na 2017 rok” finansowanego ze środków 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. 

2546/17 05.05.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.:"Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 79 na 

odcinku Połaniec - Ruszcza w ramach PBDK - Program 

Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Zaprojektowanie i budowa 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2531.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2532.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2533.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2534.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2535.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2536.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2537.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2538.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2539.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2540.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2541.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2542.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2543.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2544.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2545.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2546.2017.pdf


chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 79 od km 240+830,52 do km 

241+718,66 SL". 

2547/17 05.05.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej  

pt.:"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 

Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+360,00 do 

km 61+460,00 w miejscowości Krzyż". 

2548/17 05.05.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.:"Budowa ul. II Pułku Piechoty 

Legionów w Sandomierzu". 

2549/17 05.05.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2550/17 05.05.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2551/17 05.05.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2552/17 05.05.2017r. wyrażenie zgody na złożenie przez Województwo 

Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego wniosku o dofinansowanie projektu pn. 

„Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe” w 

ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca 

ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne PO WER 

oraz podpisanie listu intencyjnego z partnerem zagranicznym, 

którym jest Berufsförderungsinstitut Burgenland - Instytut 

szkolenia zawodowego (BFI). 

2553/17 10.05.2017r. przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań rzeczowo - 

finansowych za 2016 rok Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach 

2554/17 10.05.2017r. aktualizacji Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do 

dofinansowania w ramach  Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.2.3 

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej dla obszaru ZIT przyjętych 

przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 

21.12.2016 r. Uchwałą Nr 2111/16, 

2555/17 10.05.2017r. zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

1661/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia 

składu Komitetu Sterującego Projektu „e-świętokrzyskie 

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” 

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013, Działanie 2.2. Budowa Infrastruktury społeczeństwa 

informacyjnego 

2556/17 10.05.2017r. zlecenia Stowarzyszeniu Wspierania Zespołu Państwowych 

Szkół Muzycznych im. Ludomiła Różyckiego w Kielcach „LA 

MUSICA” realizacji zadania publicznego pn. Udział w 

warsztatach i festiwalu Piano Texas International Academy and 

Festival, z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu 

nauki, edukacji, oświaty  

i wychowania, 

2557/17 10.05.2017r. wyboru ofert i podziału środków finansowych na wsparcie 

realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o 

charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających 

postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu 

świętokrzyskiego w 2017 r 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2547.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2548.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2549.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2550.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2551.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2552.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2553.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2554.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2555.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2556.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2557.2017.pdf


2558/17 10.05.2017r. zlecenia Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Boria, Lemierze, 

Podgórze, Wiktoryn, Wycinka, Ulów realizacji zadania 

publicznego pn. Opracowanie i przygotowanie do druku 

wydawnictwa „HISTORIA SZKOLNICTWA W OBWODZIE 

SZKOLNYM BORIA. PAMIĘĆ I PRZETRWANIE”, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu nauki, edukacji, 

oświaty i wychowania, 

2559/17 10.05.2017r. zmiany Uchwały Nr 1125/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie 

zatwierdzenie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 1.2 

,,Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej 

przedsiębiorczości", 

2560/17 10.05.2017r. zmiany Uchwały Nr 1902/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie 

zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  Działania 1.1 

Wsparcie infrastruktury B+R wraz tabelą wskaźników rezultatu 

bezpośredniego  

i produktu oraz Działania 1.3 Wsparcie świętokrzyskich 

Instytucji Otoczenia Biznesu w celu promocji innowacji w 

sektorze przedsiębiorstw wraz z tabelą wskaźników rezultatu 

bezpośredniego i produktu 

2561/17 10.05.2017r. dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi 

Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 

2562/17 10.05.2017r. zmiany warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-002/10-00 pod 

nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji 

Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”  nr WND-

RPSW.02.02.00-26-002/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa 

infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 przyjętych uchwałą nr 2746/10 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku 

2563/17 10.05.2017r. wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr  RPSW.01.03.00-

IZ.00-26-073/16  dla Działania 1.3 Wsparcie świętokrzyskich 

Instytucji Otoczenia Biznesu w celu promocji innowacji w 

sektorze przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 

2564/17 10.05.2017r. wyrażenia zgody na wypłacenie przez Świętokrzyski Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w Kielcach odszkodowania z tytułu 

przejścia z mocy prawa na własność Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Siesławicach, 

gmina Busko-Zdrój, wydzielonej pod poszerzenie drogi 

wojewódzkiej Nr 776, 

2565/17 10.05.2017r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu 

przejścia z mocy prawa na własność Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości położonej   

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2558.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2559.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2560.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2561.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2562.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2563.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2564.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2565.2017.pdf


w Pasturce, gmina Pińczów, oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działka nr 308/3 o pow. 0,0206 ha, wydzielonej pod 

poszerzenie drogi wojewódzkiej  Nr 767, 

2566/17 10.05.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2567/17 10.05.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2568/17 10.05.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2569/17 10.05.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2570/17 17.05.2017r. projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawie wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu na terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego w gminie Nowa Słupia 

 

2571/17 17.05.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:"Przebudowa 

drogi powiatowej 0604T Jadowniki-Ambrożów" 

2572/17 17.05.2017r. zajęcia stanowiska dotyczącego pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej ulicy Staromiejskiej na odcinku od skrzyżowania z 

ul. Zamkową do skrzyżowania z ul. Koseły w Sandomierzu 

2573/17 17.05.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa ciągu pieszo-

rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 42 w m. Ruda Malaniecka 

na odcinku od km 199+490 do km 199+990 strona prawa oraz od 

km 199+990 do km 200+950 strona lewa" realizowanego w 

ramach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w 

województwie świętokrzyskim na DK 42 w miejscowości Ruda 

Malaniecka w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc 

Niebezpiecznych 

2574/17 17.05.2017r. przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia przez Województwo 

Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu 

terytorialnego województwa świętokrzyskiego: Powiatowi 

Jędrzejowskiemu,  Powiatowi Opatowskiemu, Powiatowi 

Skarżyskiemu, Powiatowi Starachowickiemu, Powiatowi 

Buskiemu, Powiatowi Włoszczowskiemu, Powiatowi 

Sandomierskiemu, Gminie Kielce, Powiatowi Ostrowieckiemu, 

Powiatowi Kazimierskiemu, Powiatowi Staszowskiemu, 

Powiatowi Koneckiemu, Powiatowi Kieleckiemu, Powiatowi 

Pińczowskiemu, oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego  

w Skarżysku Kamiennej, ul. Legionów 124, 26-110 Skarżysko-

Kamienna  

w związku z realizowanym projektem pn. „Nowoczesna Szkoła 

Zawodowa-Nowoczesny Region”, współfinansowanym przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś 

Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, 

Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego 

i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie 

jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz 

tworzenia i rozwoju CKZiU 

2575/17 17.05.2017r. zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie 

powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2566.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2567.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2568.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2569.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2570.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2571.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2572.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2573.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2574.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2575.2017.pdf


zmienionej Uchwałą Nr 518/15 z dnia 8 lipca 2015 r., Uchwałą 

Nr 622/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr 1071/16 z dnia 

7 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr 1285/16 z dnia 23 marca 2016 r., 

Uchwałą Nr 1441/16 z dnia 20 maja 2016 r., Uchwałą Nr 

1558/16 z dnia 17 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr 1742/16 z dnia 

31 sierpnia 2016 r 

2576/17 17.05.2017r. przyjęcia uaktualnionej wersji Podręcznika Beneficjenta 

Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 w zakresie 

projektów EFRR w ramach  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, 

2577/17 17.05.2017r. powołania komisji oceniającej wnioski o udzielenie dotacji w 

2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego. 

2578/17 17.05.2017r. zmiany Uchwały nr 2517/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenie poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i 

warunkowy wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia po 

I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr  

RPSW.07.04.00-IZ.00-26-061/16  dla Działania 7.4 „Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej  

i szkoleniowej dla projektów realizowanych w zakresie 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej z wyłączeniem szkół 

wyższych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020; 

2579/17 17.05.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2580/17 17.05.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2581/17 17.05.2017r. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 

2493/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 

kwietnia 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji zobowiązującej 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - 

Wojewódzki Zarząd Transportu do prawidłowego i terminowego 

przygotowania do realizacji projektu regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, 

2582/17 17.05.2017r. Zmiany załącznika nr 1do uchwały nr 2492/17 Zarządu 

Województwa Św. z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie 

wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.02.00_IZ.00-26-014/16  dla Działania 3.2 

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 

przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ. 

Na lata 2014-2020 

2583/17 17.05.2017r. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 

2584/17 17.05.2017r. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-

Kamiennej 

2585/17 17.05.2017r. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 

2586/17 17.05.2017r. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach, 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2576.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2577.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2578.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2579.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2580.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2581.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2582.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2583.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2584.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2585.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2586.2017.pdf


2587/17 17.05.2017r. zlecenia Stowarzyszeniu ANDREOVIA z Jędrzejowa realizacji 

zadania publicznego pn. Warsztaty turystyczno-fotograficzne 

„Niesamowity Sandomierz” z pominięciem otwartego konkursu 

ofert 

2588/17 17.05.2017r. powołania komisji oceniającej wnioski o udzielenie dotacji w 

2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego 

2589/17 17.05.2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr 424/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego 

 z dnia 27 maja 2015 r. 

2590/17 17.05.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017r. 

2591/17 17.05.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2592/17 17.05.2017r. ponownego rozpatrzenia sprawy, w której Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007-2013 wydał w dniu 05.04.2017 r. decyzję nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-112/09-2017/07 orzekającą o 

zwrocie przez Agencję Inwestycyjną Polias Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, z 

siedzibą ul. Szybowcowa 41, Dąbrowa, 26-001 Masłów (KRS nr: 

0000151111) - Adwokat Syndyk Masy Upadłościowej  

Pan Piotr Zielonko, całości dofinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu 

państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr  

UDA-RPSW.01.01.00-26-112/09-00 

2593/17 26.05.2017r. Ustalenie terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie 

pomocy na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty 

budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" 

w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, 

ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla 

ludności wiejskiej,  

w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

2594/17 26.05.2017r. w sprawie inicjatywy Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

w zakresie aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla 

województwa świętokrzyskiego”. 

2595/17 26.05.2017r. Umorzenia wierzytelności dłużnika CLOTHOS Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie. 

2596/17 26.05.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej  

pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej 

nr 78 na odcinku gr. woj. świętokrzyskiego - Moskorzew od km 

165+153 do km 167+565 str. lewa" w ramach zadania Poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie 

świętokrzyskim na DK 78 na odcinku gr. województwa 

świętokrzyskiego - Moskorzew w ramach PBDK - Program 

Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. 

2597/17 26.05.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej  

pn.: "Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 42 w 

Smykowie od km 180+700 do km 181+000" realizowanego w 

ramach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2587.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2588.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2589.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2590.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2591.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2592.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2593.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2594.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2595.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2596.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2597.2017.pdf


w województwie świętokrzyskim na DK 42 na odcinku Smyków 

- Zbójno w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc 

Niebezpiecznych. 

2598/17 26.05.2017r.  wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej  

pn.:"Rozbudowa skrzyżowania dróg krajowych Nr 9 i 77 w 

Lipniku wraz z przebudową dróg DK 9 od km 96+800 do km 

97+412,6 oraz DK 77 od km 0+000 do km 0+300, przebudowa 

oświetlenia ulicznego, systemu odwodnienia oraz infrastruktury  

nie związanej z funkcjonowaniem drogi" realizowanego w 

ramach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w 

województwie świętokrzyskim na DK 9 i 77  

w miejscowości Lipnik w ramach PBDK - Program Likwidacji 

Miejsc Niebezpiecznych. 

2599/17 26.05.2017r. w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki 

krótkoterminowej dla Muzeum Narodowego w Kielcach z 

przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. 

Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i 

udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i 

nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim, realizowanego w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020, VIII Oś Priorytetowa Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona 

dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 

2600/17 26.05.2017r. Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 2). 

2601/17 26.05.2017r. Przyjęcia projektu zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 

2602/17 26.05.2017r. Przyjęcia wzoru umowy o finansowanie projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach  RPOWŚ 2014-2020 - Działanie 2.6 

Instrumenty finansowe dla MŚP.  

 

2603/17 26.05.2017r. zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 17.03.2017 r. przez (dane 

osobowe zanonimizowane) wpłaty w wysokości: 3 000,00 zł na 

poczet zobowiązań z tytułu zwrotu dofinansowania i odsetek, 

począwszy od zobowiązań o najwcześniejszych terminach 

płatności i odsetek  

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 

orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-037/11-2016/18 z dnia 

29.12.2016 r. 

2604/17 26.05.2017r. Wniosku Gminy Chęciny z siedzibą Plac 2 Czerwca 4, 26-060 

Chęciny, o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, wydał w dniu 01.03.2017 r. 

Decyzje nr RPSW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-254/08-2017/4  

orzekającą o zwrocie przez Gminę Chęciny z siedzibą Plac 2 

Czerwca 4, 26-060 Chęciny części dofinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2598.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2599.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2600.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2601.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2602.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2603.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2604.2017.pdf


2013 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-

RPSW.04.01.00-26-254/08-00. 

2605/17 26.05.2017r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.04.00-IZ.00-26-122/17dedykowanego dla Obszaru 

Strategicznej Interwencji – Obszaru Uzdrowiskowego w ramach 

Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe 

Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

2606/17 26.05.2017r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.04.00-IZ.00-26-121/17  

dedykowanego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszaru 

Gór Świętokrzyskich w ramach Osi Priorytetowej 4 – 

Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.4 Zachowanie 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 wraz z załącznikami. 

2607/17 26.05.2017r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.05.02.00-IZ.00-26-129/17  

w ramach Osi Priorytetowej 5 – Nowoczesna komunikacja  

Działania  5.2 Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 wraz z załącznikami. 

2608/17 26.05.2017r. Zmiany uchwały nr 2527/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 

wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2609/17 26.05.2017r. Zmiany uchwały nr 2528/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 

wzoru Decyzji o dofinansowaniu projektu współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

2610/17 26.05.2017r. Zmiany uchwały nr 2529/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 

wzoru Porozumienia o dofinansowanie projektu 

współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2611/17 26.05.2017r. zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 2276/17 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2017 roku w 

sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i 

wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 w 

ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka 

Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020; 

- zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do 

zakontraktowania w ramach konkursu. 

2612/17 26.05.2017r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.01.02.00-IZ.00-26-130/17  w ramach Osi Priorytetowej 1 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2605.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2606.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2607.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2608.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2609.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2610.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2611.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2612.2017.pdf


– Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze 

świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 w zakresie Typu 1 projektu: Infrastruktura badawczo-

rozwojowa w przedsiębiorstwach wraz z załącznikami. 

2613/17 26.05.2017r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.01.02.00-IZ.00-26-131/17  w ramach Osi Priorytetowej 1 

– Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze 

świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 w zakresie projektów Badawczo - Rozwojowych  wraz z 

załącznikami. 

2614/17 26.05.2017r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 w ramach Osi priorytetowej 

VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.1 „Rozwój e-

społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia) 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

2615/17 26.05.2017r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17 w ramach Osi priorytetowej 

VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.1 „Rozwój e-

społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z 

wyłączeniem e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami. 

2616/17 26.05.2017r. przyjęcie Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 

– Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 Infrastruktura 

zdrowotna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

dedykowany dla  oddziałów szpitalnych oraz innych jednostek i 

komórek organizacyjnych regionalnych podmiotów leczniczych i 

współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych, które 

realizują  na rzecz osób dorosłych stacjonarne, całodobowe i 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom 

układu krążenia wraz z załącznikami. 

2617/17 26.05.2017r. przyjęcie Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.03.00-IZ.00-26-139/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 

– Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 Infrastruktura 

zdrowotna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

dedykowany dla  oddziałów szpitalnych oraz innych jednostek i 

komórek organizacyjnych regionalnych podmiotów leczniczych i 

współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych, które 

realizują  na rzecz osób dorosłych stacjonarne,  całodobowe i 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne  dedykowane chorobom 

nowotworowym wraz z załącznikami 

2618/17 26.05.2017r. rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków 

przeznaczonych  

do zakontraktowania w ramach konkursu i warunkowego wyboru 

projektów  

do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-069/16 w ramach Osi 

Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 

4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2613.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2614.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2615.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2616.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2617.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2618.2017.pdf


Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2619/17 26.05.2017r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17 w ramach Osi Priorytetowej 3  

– Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i 

dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, wraz z załącznikami. 

2620/17 26.05.2017r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.04.00-IZ.00-26-134 /17 w ramach Osi Priorytetowej 3  

– Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia 

niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla 

projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w 

zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu 

krajowego infrastruktury transportu publicznego. Konkurs 

dedykowany dla Obszaru funkcjonalnego miast tracących 

funkcje społeczno – gospodarcze, obejmującego miasta: 

Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko - Kamienna, 

wraz z załącznikami. 

2621/17 26.05.2017r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.04.00-IZ.00-26- 133/17 w ramach Osi Priorytetowej 3  

– Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia 

niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla 

projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w 

zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu 

krajowego infrastruktury transportu publicznego, wraz z 

załącznikami. 

2622/17 26.05.2017r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.04.00-IZ.00-26-136/17 w ramach Osi Priorytetowej 3  

– Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia 

niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla 

projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, 

placów, terenów publicznych) na energooszczędne, wraz z 

załącznikami. 

2623/17 26.05.2017r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.04.00-IZ.00-26-137/17 w ramach Osi Priorytetowej 3  

– Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia 

niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla 

projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, 

placów, terenów publicznych) na energooszczędne. Konkurs 

dedykowany dla Obszaru funkcjonalnego miast tracących 

funkcje społeczno – gospodarcze, obejmującego miasta: 

Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko - Kamienna, 

wraz z załącznikami. 

2624/17 26.05.2017r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.04.00-IZ.00-26-143/17 w ramach Osi Priorytetowej 3  

– Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia 

niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2619.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2620.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2621.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2622.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2623.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2624.2017.pdf


mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla 

projektów dotyczących mikrokogeneracji oraz budowy lub 

modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub 

ciepła w wysokosprawnej kogeneracji wraz z infrastrukturą do 

dystrybuowania wytworzonej energii, wraz z załącznikami. 

2625/17 26.05.2017r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.04.00-IZ.00-26-141/17 w ramach Osi Priorytetowej 3  

– Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia 

niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla 

projektów dotyczących budowy lub modernizacji sieci 

ciepłowniczej oraz wymiany źródeł ciepła., wraz z załącznikami. 

2626/17 26.05.2017r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.04.00-IZ.00-26-142/17 w ramach Osi Priorytetowej 3  

– Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia 

niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla 

projektów dotyczących budowy lub modernizacji sieci 

ciepłowniczej oraz wymiany źródeł ciepła. Konkurs dedykowany 

dla Obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno – 

gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec 

Świętokrzyski, Skarżysko - Kamienna, wraz z załącznikami. 

2627/17 26.05.2017r. Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy 

pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów 

wybranych do dofinansowania w ramach Osi 9 - Włączenie 

społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego 

Poddziałanie 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych  

i zdrowotnych – ZIT 

2628/17 26.05.2017r. Zatwierdzenie zaktualizowanego Regulaminu Pracy Komisji 

Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

RPOWŚ na lata 2014-2020 w Departamencie Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z załącznikami, 

przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

uchwałą Nr 623/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r., a następnie 

zaktualizowanego uchwałami: Nr 1390/16 z dnia 27 kwietnia 

2016 r., Nr 2238/17 z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr 2326/17 z dnia 

22 lutego 2017 r. 

2629/17 26.05.2017r. w sprawie zmian osobowych w składzie Wojewódzkiej Rady 

Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji i Osób 

Represjonowanych. 

2630/17 26.05.2017r. zlecenia w trybie pozakonkursowym Stowarzyszeniu Bonum 

Publicum, ul. Zbożowa 4, 25 – 416 Kielce,  realizacji zadania 

publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, pn. „Pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla 

osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin” 

2631/17 26.05.2017r. Podziału środków PFRON w 2017 r. w ramach ogłoszonego I 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 

2632/17 26.05.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2625.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2626.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2627.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2628.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2629.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2630.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2631.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2632.2017.pdf


2633/17 26.05.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2634/17 26.05.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 

2635/17 26.05.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2636/17 26.05.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2637/17 26.05.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2638/17 26.05.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.01-IZ.00-

26-114/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu 

opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności 

zawodowej wraz z załącznikami. 

2639/17 26.05.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.02-IZ.00-

26-115/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie 

wraz z załącznikami. 

2640/17 26.05.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.02-IZ.00-

26-116/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie 

wraz z załącznikami. 

2641/17 26.05.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-

26-117/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT wraz 

z załącznikami. 

2642/17 26.05.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-

26-118/17 w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i 

walka z ubóstwem  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych 

wraz z załącznikami. 

2643/17 26.05.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-

26-119/17 w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i 

walka z ubóstwem  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych 

wraz z załącznikami.  

Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – 

obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-

gospodarcze. 

2644/17 26.05.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.09.01.00-IZ.00-

26-113/17 w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i 

walka z ubóstwem  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działania 

9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie wraz 

z załącznikami. 

2645/17 26.05.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-

26-120/17 w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i 

walka z ubóstwem  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2633.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2634.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2635.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2636.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2637.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2638.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2639.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2640.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2641.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2642.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2643.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2644.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2645.2017.pdf


Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych 

wraz z załącznikami.  

Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – 

obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary 

wiejskie). 

2646/17 26.05.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.09.01.00-IZ.00-

26-112/17 w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i 

walka z ubóstwem  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działania 

9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. 

Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – 

obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary 

wiejskie) wraz z załącznikami. 

2647/17 26.05.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.09.01.00-IZ.00-

26-111/17 w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i 

walka z ubóstwem  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działania 

9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. 

Konkurs dedykowany jest Obszarowi Strategicznej Interwencji – 

obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-

gospodarcze wraz z załącznikami. 

2648/17 26.05.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.04.02-IZ.00-

26-124/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji 

osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez 

realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych wraz z 

załącznikami. 

2649/17 26.05.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.04.02-IZ.00-

26-123/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji 

osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez 

realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych wraz z 

załącznikami. Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej 

Interwencji – obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług 

publicznych. 

2650/17 26.05.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.04.03-IZ.00-

26-125/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.4.3 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji 

osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez 

realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych ZIT wraz z 

załącznikami. 

2651/17 26.05.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.03-IZ.00-

26-127/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.5.3 Edukacja  formalna i pozaformalna osób 

dorosłych wraz z załącznikami. 

2652/17 26.05.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.03-IZ.00-

26-126/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2646.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2647.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2648.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2649.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2650.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2651.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2652.2017.pdf


Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.5.3 Edukacja  formalna i pozaformalna osób 

dorosłych konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej 

Interwencji - obszary funkcjonalne miast tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze  wraz z załącznikami. 

2653/17 26.05.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.04-IZ.00-

26-128/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT Edukacja  

formalna i pozaformalna osób dorosłych wraz z  załącznikami. 

2654/17 31.05.2017r. przyjęcie zaktualizowanego Wykazu Projektów 

Zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2014-

2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego 

Załącznik Nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

RPOWŚ 2014-2020 

2655/17 31.05.2017r. powierzenia realizacji II edycji projektów stypendialnych w 

ramach Poddziałania 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego 

skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 

Poddziałania 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego 

skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia 

zawodowego,  Departamentowi Promocji, Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego 

2656/17 31.05.2017r. 

 

zatwierdzenia zaktualizowanych wzorów umów  

z ekspertami do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dla działań finansowanych 

z EFS) przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

uchwałą Nr 624/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r., a następnie 

zaktualizowanych uchwałą Nr 1087/16 z dnia 13 stycznia 2016 

r., 

2657/17 31.05.2017r. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-

Kamiennej 

2658/17 31.05.2017r. powołania komisji konkursowej do weryfikacji merytorycznej 

wniosków o wsparcie w ramach konkursu „Odnowa Wsi 

Świętokrzyskiej na 2017 rok” 

2659/17 31.05.2017r. informacji o wykonaniu budżetu województwa za 2016 rok, 

2660/17 31.05.2017r. zmiany uchwały Nr 2261/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie 

wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia , 

„Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”, 

2661/17 31.05.2017r. zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2017-2033 

2662/17 31.05.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2663/17 31.05.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2664/17 31.05.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2665/17 31.05.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2666/17 31.05.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2667/17 31.05.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2668/17 31.05.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2669/17 31.05.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2670/17 31.05.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2653.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2654.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2655.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2656.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2657.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2658.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2659.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2660.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2661.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2662.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2663.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2664.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2665.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2666.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2667.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2668.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2669.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2670.2017.pdf


2671/17 31.05.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2672/17 31.05.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2673/17 7.06.2017r. akceptacji treści projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 

najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, Państwowemu 

Gospodarstwu Leśnemu - Lasy Państwowe, części 

nieruchomości zajętej pod lotnisko  

w Masłowie k/Kielc, 

2674/17 7.06.2017r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów w ramach Osi 8 – 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego Poddziałanie 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki 

nad dziećmi do lat 3. Konkurs dedykowany Obszarowi 

Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze, 

2675/17 7.06.2017r. zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów w 

ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju 

CKZiU, przyjętej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

Uchwałą Nr 2454/17 z dnia 29 marca 2017 r., 

2676/17 7.06.2017r. zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawie podziału środków na zadania z zakresu kultury  

w 2017 r. 

2677/17 7.06.2017r. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze 

2678/17 7.06.2017r. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach, 

2679/17 7.06.2017r. sprawie zlecenia EAST EUROPEAN BILLIARD COUNCIL w 

Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Międzynarodowy 

Festiwal Bilardowy, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

2680/17 7.06.2017r. propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego dla Działania 7.3. Infrastruktura 

zdrowotna  

i społeczna (typ projektu:  Inwestycje w infrastrukturę usług 

ochrony zdrowia – Geriatria, Opieka Paliatywna i Hospicyjna 

oraz Opieka Długoterminowa 

2681/17 7.06.2017r. zmiany kryteriów merytorycznych wyboru projektów dla 

działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP typ projektu: 

Projekty realizowane w ramach pomocy de minimis w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

2682/17 7.06.2017r. zmiany Decyzji Nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0002/16-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 2561/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2671.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2672.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2673.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2674.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2675.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2676.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2677.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2678.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2679.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2680.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2681.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2682.2017.pdf


dnia 10 maja 2017 roku w sprawie dofinansowania  Projektu 

jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach 

Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 

„Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji, 

2683/17 7.06.2017r. przyjęcia Warunków naboru nr RPSW.02.06.00-IZ.00-26-144/17 

w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka w 

ramach Działania 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz  

z załącznikami, 

2684/17 7.06.2017r. dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi 

Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, 

2685/17 7.06.2017r. wniosku Gminy Chęciny z siedzibą Plac 2 Czerwca 4, 26-060 

Chęciny o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 wydał w dniu 1 marca 

2017 r. decyzję RPSW.IZ.UMWSW.06.02.00-26-369/08-2017/5 

orzekającą o zwrocie części dofinansowania ze środków EFRR 

wraz  

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych udzielonego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 

na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.06.02.00-26-369/08-00 o 

dofinansowanie Projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja 

historycznego centrum Chęcin, mająca na celu odbudowę  

i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych 

miasta”, 

2686/17 7.06.2017r. zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 05.05.2017 r. przez (dane 

osobowe zanonimizowane) wpłaty w wysokości: 1 000,00 zł na 

poczet zobowiązań z tytułu zwrotu dofinansowania i odsetek, 

począwszy od zobowiązań o najwcześniejszych terminach 

płatności i odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-037/11-

2016/18 z dnia 29.12.2016 r., 

2687/17 7.06.2017r. zwrotu przez Uniwersytet Warszawski z siedzibą ul. Krakowskie 

Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa części dofinansowania ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.02.01.00-26-024/10-

00  

o dofinansowanie Projektu pn.: „Budowa Europejskiego Centrum 

Edukacji Geologicznej w Chęcinach” 

2688/17 7.06.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 0307T w miejscowości Zalezianka 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2683.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2684.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2685.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2686.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2687.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2688.2017.pdf


2689/17 7.06.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 0590T w miejscowości Podłazie", 

2690/17 7.06.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej 

nr 397030T ul. Zielona we Włoszczowie", 

2691/17 7.06.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej pn.: "Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK78 na 

odcinku Moskorzew - Ślęcin w ramach PBDK - Program 

Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych" 

2692/17 7.06.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej 

nr 386010T Grzybów Stary przez wieś w miejscowości 

Czarniecka Góra (Poręba) od km 0+000 do km 0+559,00, 

2693/17 7.06.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa DW 764 w 

Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta", 

2694/17 7.06.2017r. przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu 

Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Kielcach, 

2695/17 7.06.2017r. rozpatrzenia ofert złożonych w trybie pozakonkursowym na 

realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej  przez  

Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy 

Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, Zborów 112, 28-131 

Solec-Zdrój oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd 

Miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Jana Samsonowicza 17 

A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

2696/17 7.06.2017r. wyrażenia opinii do :Projektu założeń do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy 

Skarżysko Kościelne na lata 2016-2032 w zakresie koordynacji 

współpracy  

z innymi gminami oraz z polityką energetyczną państwa 

2697/17 7.06.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2698/17 7.06.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2699/17 7.06.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2700/17 7.06.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2701/17 7.06.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2702/17 7.06.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2703/17 14.06.2017r. w sprawie: przyjęcie Informacji o realizacji Uchwały Nr 

XXIV/355/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

27 czerwca 2016 r. w sprawie sytuacji na rynku pracy 

województwa świętokrzyskiego. 

2704/17 14.06.2017r. Zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej operacji typu 

"Gospodarka wodno- ściekowa" w ramach poddziałania 

"Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. 

2705/17 14.06.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej  

"Budowa chodnika i kanału technologicznego w ciągu DK nr 9 

od km 97+412,6 do km 97+600 na terenie miejscowości Lipnik i 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2689.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2690.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2691.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2692.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2693.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2694.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2695.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2696.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2697.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2698.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2699.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2700.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2701.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2702.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2703.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2704.2017.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2705.2017.pdf


Kurów w ramach inwestycji pn: Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w województwie świętokrzyskim na DK9 i 77  

w miejscowości Lipnik w ramach PBDK - Program Likwidacji 

Miejsc Niebezpiecznych". 

2706/17 14.06.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa drogi 

gminnej nr 001398T-ul. Górna w Kunowie". 

2707/17 14.06.2017r. zmiana załącznika nr 1 do Uchwały nr 2277/17 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2017 roku w 

sprawie rozstrzygnięcia konkursu, i wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 

RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16 dla Działania 1.2 Badania i 

rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2708/17 14.06.2017r. zaliczenia z urzędu dokonanej w dniach 16.05.2017 r., 

17.05.2017 r.,22.05.2017 r. i 23.05.2017 r. przez (dane osobowe 

zanonimizowane) wpłaty w kwocie: 215 000,00 zł na poczet 

zobowiązań o najwcześniejszym terminie płatności wraz z 

odsetkami                w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-

2016/02 z dnia 03.02.2016 r. oraz podtrzymującą ją Decyzją 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2016/06 z dnia 

01.06.2016 r. wydaną w wyniku ponownego rozpatrzenia 

sprawy. 

2709/17 14.06.2017r. Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów w 

ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego Poddziałanie 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub 

kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych 

poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych, przyjętej 

przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 

2405/17 z dnia 15 marca 2017 r. 

2710/17 14.06.2017r. Udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Sebastianowi 

Janikowi do reprezentowania Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego - pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - przed Wojewódzkim 

Sądem Administracyjnym  

w Kielcach w sprawie I SA/Ke 325/17. 

2711/17 14.06.2017r. Przyjęcia projektu zmiany Planu Ewaluacji RPOWŚ na lata 

2014-2020 (po uwagach KJE) 

2712/17 14.06.2017r. Przyjęcia wzoru umowy o finansowanie projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego - Poddziałnie 10.4.1 Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów 

zwrotnych i bezzwrotnych.            

2713/17 14.06.2017r. Przyjęcie zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków 

o dofinansowanie  

w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 na 2017 rok. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2706.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2707.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2708.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2709.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2710.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2711.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2712.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2713.2017.pdf


2714/17 14.06.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu  

na kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej  

w Kielcach 

2715/17 14.06.2017r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru im. 

Stefana Żeromskiego w Kielcach za 2016 rok 

2716/17 14.06.2017r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Filharmonii 

Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach za 2016 rok. 

2717/17 14.06.2017r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w 

Kielcach za 2016 rok. 

2718/17 14.06.2017r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w 

Pacanowie za 2016 rok. 

2719/17 14.06.2017r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza 

w Kielcach za 2016 r. 

2720/17 14.06.2017r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Wsi 

Kieleckiej w Kielcach za 2016 rok 

2721/17 14.06.2017r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum 

Regionalnego w Wiślicy za 2016 rok 

2722/17 14.06.2017r. zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2723/17 14.06.2017r. zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2724/17 21.06.2017r. Zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie 

powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

2725/17 21.06.2017r. Uznanie za niezasadne wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

w uchwale Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2276/17 

z dnia 01.02.2017r., złożonego przez Pana (dane osobowe 

zanonimizowane) prowadzącego działalność gospodarczą pod 

nazwą MK Nadzory Inwestorskie 

2726/17 21.06.2017r. Przyjęcia projektu stanowiska negocjacyjnego Zarządu 

Województwa dotyczącego zmian w Kontrakcie Terytorialnym 

polegającym na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia 

zgłoszonego przez Prezydenta Miasta Kielce i Prezesa Głównego 

Urzędu Miar pt. "Budowa Kampusu laboratoryjnego Głównego 

Urzędu Miar w Kielcach". 

2727/17 21.06.2017r. Przyjęcia zaktualizowanego Wykazu Projektów 

Zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2014-

2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego 

Załącznik Nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

RPOWŚ 2014-2020. 

2728/17 21.06.2017r. Wyrażenia opinii na temat wniosku o włączenie do Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice” - nieruchomości 

położonych na terenie miasta Końskie i części sołectwa Kornica, 

stanowiące cztery kompleksy o łącznej powierzchni 47,4504 ha, 

stanowiące własność Gminy Końskie. 

2729/17 21.06.2017r. zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 26.05.2017 r. przez (dane 

osobowe zanonimizowane) wpłaty w wysokości: 1 000,00 zł na 

poczet zobowiązań z tytułu zwrotu dofinansowania i odsetek, 

począwszy od zobowiązań o najwcześniejszych terminach 

płatności i odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2714.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2715.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2716.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2717.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2718.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2719.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2720.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2721.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2722.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2723.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2724.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2725.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2726.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2727.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2728.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2729.2017.pdf


Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-037/11-

2016/18 z dnia 29.12.2016 r 

2730/17 21.06.2017r. zmiany Uchwały nr 2614/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie 

przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 w ramach Osi priorytetowej 

VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.1 „Rozwój e-

społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia) 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

2731/17 21.06.2017r. zmiany Uchwały nr 2615/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie 

przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17 w ramach Osi priorytetowej 

VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.1 „Rozwój  

e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z 

wyłączeniem e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami. 

2732/17 21.06.2017r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-

145/17 w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i 

walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych 

wraz z załącznikami. 

2733/17 21.06.2017r. udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

upoważnienia Panu Adamowi Żebrowskiemu - Zastępcy 

Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach do działania w imieniu Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz do 

składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu 

Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

2734/17 21.06.2017r. udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

upoważnienia Pani Małgorzacie Muzoł - Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 

Kielcach do działania w imieniu Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz do składania 

oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

2735/17 21.06.2017r. udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

upoważnienia Pani Aleksandrze Marcinkowskiej - Dyrektorowi 

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 

Kielcach do działania w imieniu Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz do składania 

oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

2736/17 21.06.2017r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.01-IZ.00-

26-146/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2730.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2731.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2732.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2733.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2734.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2735.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2736.2017.pdf


Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji 

przedszkolnej wraz z załącznikami. Konkurs dedykowany 

Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym 

dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie). 

2737/17 21.06.2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-

Kamiennej 

2738/17 21.06.2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-

Kamiennej 

2739/17 21.06.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa DW 745 na odcinku: 

granica miasta Kielce - Masłów - Mąchocice - II etap". 

2740/17 21.06.2017r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki 

finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

2741/17 21.06.2017r. w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 

11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 

i 1948 oraz z 2017 poz. 60 i 573) na wsparcie realizacji zadań 

publicznych w 2017 r.  z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w 

tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2016 r. poz. 

1638). 

2742/17 21.06.2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w 

Czerwonej Górze za 2016 rok. 

2743/17 21.06.2017r. Udzielenia upoważnienia dla Pani Barbary Jakackiej - Green 

Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 

podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich 

dokumentów w tym finansowych i umów dotyczących pro-jektu 

konkursowego "Bliżej rodzinie - szkolenie dla kadr systemu 

wspierania rodziny i pieczy za-stępczej”, a w przypadku 

nieobecności udzielenia upoważnienia dla Pani Karoliny Jarosz 

Z-cy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 

powyższych czynności. 

2744/17 21.06.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2745/17 21.06.2017r. w sprawie zlecenia Katolickiemu Stowarzyszeniu ,,Civitas 

Christiana” Oddział Okręgowy w Kielcach realizacji zadania 

publicznego pn. 1. ,, Nie wyrosłam z siebie”, 2. ,,Na moim 

podwórku”, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

2746/17 21.06.2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach za 2016 rok. 

2747/17 21.06.2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach za 2016 rok. 

2748/17 21.06.2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 

za 2016 rok. 

2749/17 21.06.2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy za 2016 rok. 

2750/17 21.06.2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Świętokrzyskiego 

Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w 

Kielcach za 2016 rok. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2737.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2738.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2739.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2740.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2741.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2742.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2743.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2744.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2745.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2746.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2747.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2748.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2749.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2750.2017.pdf


2751/17 21.06.2017r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Wojewódzkiego Ośrodka 

Medycyny Pracy w Kielcach za 2016 rok. 

2752/17 28.06.2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze  

 

2753/17 28.06.2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze  

 

2754/17 28.06.2017r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2016 rok dla pana 

Andrzeja Dąbrowskiego – dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach 

 

2755/17 28.06.2017r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2016 rok dla pani 

Karoliny Kępczyk – dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. 

Koziołka Matołka w Pacanowie 

2756/17 28.06.2017r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2016 rok dla pana 

Michała Kotańskiego – dyrektora Teatru im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach 

 

2757/17 28.06.2017r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2016 rok dla pana 

Jarosława Machnickiego – dyrektora Wojewódzkiego Domu 

Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach 

 

2758/17 28.06.2017r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2016 rok dla pana 

Jacka Rogali – dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. 

Kolberga w Kielcach 

2759/17 28.06.2017r. przyjęcia informacji z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Świętokrzyskiego w 2016r., 

2760/17 28.06.2017r. wyrażenia zgody na złożenie deklaracji przystąpienia 

Województwa Świętokrzyskiego - Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego w charakterze partnera 

międzynarodowego do projektu pn. „KEEP ON – Effective 

policies for durable and self-sustainable projects in the cultural 

heritage sector”  (Skuteczna polityka regionu dla zapewnienia 

trwałości i zwiększonej efektywności projektów z sektora 

dziedzictwa kulturowego) realizowanego w ramach programu 

INTERREG EUROPE 2014-2020 

2761/17 28.06.2017r. Zmiany Uchwały nr 2728/17 z dnia 21 czerwca 2017r. 

dotyczącej wyrażenia opinii na temat wniosku o włączenie do 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice” - nieruchomości 

położonych na terenie miasta Końskie i części sołectwa Kornica, 

stanowiące cztery kompleksy, stanowiące własność Gminy 

Końskie 

2762/17 28.06.2017r. aktualizacji wzorów umów i decyzji  

o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020, przyjętych Uchwałą Nr 862/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia z dnia 18.11.2015 oraz aktualizowanych 

następującymi Uchwałami: Nr 1142/16 z dnia 28.01.2016, Nr 

1520/16 z dnia 17.06.2016, Nr 1762/16 z dnia 14.09.2016 oraz 

Nr 2014/16 z dnia 21.12.2016 

2763/17 28.06.2017r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2751.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2752.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2753.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2754.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2755.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2756.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2757.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2758.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2759.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2760.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2761.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2762.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2763.2017.pdf


Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej dla obszaru ZIT, 

2764/17 28.06.2017r. wyrażenia zgody dla Regionalnego Centrum Naukowo-

Technologicznego w Podzamczu na oddanie w najem 

pomieszczeń znajdujących się w budynkach położonych w 

obrębie Starochęciny, gmina Chęciny, pod adresem Podzamcze 

45, na okres dziewięciu lat, 

2765/17 28.06.2017r. przyjęcia planu wykorzystania wojewódzkiego zasobu 

nieruchomości na lata 2017 – 2019 

2766/17 28.06.2017r. zmiany uchwały Nr 2261/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie 

wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia  

„Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” 

2767/17 28.06.2017r. ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2017 – 

2033 

2768/17 28.06.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2769/17 28.06.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2770/17 28.06.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2771/17 28.06.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2772/17 28.06.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2773/17 28.06.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2774/17 28.06.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2775/17 28.06.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2776/17 5.07.2017r. Udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Sebastianowi 

Janikowi do reprezentowania Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego - pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - przed Wojewódzkim 

Sądem Administracyjnym  

w Kielcach w sprawie I SA/Ke 356/17 

2777/17 5.07.2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie przez Województwo 

Świętokrzyskie - Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 

Parków Krajobrazowych wniosku aplikującego o środki unijne w 

ramach instrumentu finansowego LIFE na realizację projektu pn. 

„Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”. 

2778/17 5.07.2017r. Przyjęcia zaktualizowanego załącznika nr 3 - Kryteria wyboru 

projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i 

poddziałań do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 2). 

2779/17 5.07.2017r.  

Przyjęcia projektu zmiany Planu Ewaluacji RPOWŚ na lata 

2014-2020 (wersja 3) 

2780/17 5.07.2017r. zmiana Uchwały nr 2517/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenie poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i 

warunkowy wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia po 

I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr  

RPSW.07.04.00-IZ.00-26-061/16  dla Działania 7.4 „Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej dla projektów 

realizowanych  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2764.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2765.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2766.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2767.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2768.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2769.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2770.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2771.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2772.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2773.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2774.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2775.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2776.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2777.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2778.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2779.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2780.2017.pdf


w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej z 

wyłączeniem szkół wyższych” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020; 

2781/17 5.07.2017r. rozstrzygnięcia konkursu, przesunięcia środków pomiędzy 

kategoriami interwencji, zwiększenia poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i 

warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-

26-070/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo 

naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2782/17 5.07.2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 

2783/17 5.07.2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Pedagogicznej 

Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 

2784/17 5.07.2017r. w sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Nidy realizacji 

zadania publicznego pn. „Poznajemy naszą małą Ojczyznę”, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2785/17 5.07.2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach 

2786/17 5.07.2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Świętokrzyskiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 

2787/17 5.07.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn: "Budowa ulicy Prymasa Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Pińczowie". 

2788/17 5.07.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn: "Budowa ulicy w Pińczowie oznaczonej 

w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 3 

KDD i 5 KDD". 

2789/17 5.07.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn: "Budowa drogi w Pińczowie oznaczonej 

w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 

63 KDL". 

2790/17 5.07.2017r. w sprawie przyjęcia i skierowania do konsultacji projektu 

Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

nadania Statutu  Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w 

Morawicy. 

2791/17 5.07.2017r. w sprawie przyjęcia i skierowania do konsultacji projektu 

Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu 

im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. 

2792/17 5.07.2017r. w sprawie przyjęcia i skierowania do konsultacji projektu 

Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

nadania Statutu  Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze. 

2793/17 5.07.2017r. w sprawie przyjęcia i skierowania do konsultacji projektu 

Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w 

Kielcach. 

2794/17 5.07.2017r. w sprawie przyjęcia i skierowania do konsultacji projektu 

Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

nadania Statutu Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2781.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2782.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2783.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2784.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2785.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2786.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2787.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2788.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2789.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2790.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2791.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2792.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2793.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2794.2017.pdf


2795/17 5.07.2017r. w sprawie przyjęcia i skierowania do konsultacji projektu 

Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

nadania Statutu  Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w 

Kielcach. 

2796/17 5.07.2017r. w sprawie przyjęcia i skierowania do konsultacji projektu 

Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w 

Kielcach. 

2797/17 5.07.2017r. w sprawie przyjęcia do realizacji Regionalnego Programu 

Zdrowotnego pn. „Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka”. 

2798/17 5.07.2017r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 

2016-2024” 

2799/17 5.07.2017r. Ogłoszenia otwartego II konkursu ofert na wsparcie ze środków 

PFRON w 2017 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 

2800/17 5.07.2017r. zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2801/17 5.07.2017r. zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2802/17 5.07.2017r. zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2803/17 5.07.2017r. zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2804/17 5.07.2017r. zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2805/17 5.07.2017r. zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2806/17 5.07.2017r. zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2807/17 5.07.2017r. zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2808/17 11.07.2017r. zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 2277/17 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2017 roku w 

sprawie rozstrzygnięcia konkursu, i wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 

RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16 dla Działania 1.2 Badania i 

rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

2809/17 11.07.2017r. zmiany Uchwały NR 2613/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 r.  w sprawie przyjęcia 

Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.01.02.00-IZ.00-26-131/17  

w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 

Badania  

i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie projektów 

Badawczo-Rozwojowych wraz z załącznikami, 

2810/17 11.07.2017r. warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.02.05.00-IZ.00-26-071/16 dla Działania 2.5 Wsparcie 

inwestycyjne sektora MŚP (konkurs dla projektów 

realizowanych w oparciu o regionalną pomoc inwestycyjną) 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

2811/17 12.07.2017r. zmiany wzoru Umowy w sprawie dalszego wykorzystania przez 

Beneficjenta środków dofinansowania Projektu zrealizowanego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2795.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2796.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2797.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2798.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2799.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2800.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2801.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2802.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2803.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2804.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2805.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2806.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2807.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2808.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2809.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2810.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2811.2017.pdf


Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działania 1.3 „Tworzenie i 

rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych”, Osi 

priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości, 

2812/17 12.07.2017r. zlecenia Świętokrzyskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły 

Sportowe w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 

Wojewódzkie Biegi Przełajowe o Memoriał Zdzisława 

Stawiarza, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

2813/17 12.07.2017r. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach 

2814/17 12.07.2017r. zawarcia aneksu nr 1 rozwiązującego porozumienie nr 

X/11/ZDW/16 z dnia 12.04.2016r. w sprawie określenia zasad 

współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim, a 

Województwem Świętokrzyskim w zakresie przygotowania, 

przeprowadzenia procedury przetargowej oraz realizacji zadania 

inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na 

odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową 

przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle” i zapewnienia 

dalszej współpracy przy budowie przeprawy mostowej na rzece 

Wiśle przez zawarcie porozumienia nr X/87/ZDW/17 pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Województwem 

Świętokrzyskim w sprawie określenia zasad współpracy 

pomiędzy Województwem Małopolskim, a Województwem 

Świętokrzyskim w zakresie przygotowania, przeprowadzenia 

procedury przetargowej oraz realizacji zadania inwestycyjnego 

p.n.: „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz  

z dojazdami” 

2815/17 12.07.2017r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.02.03.00-IZ.00-26-150/17 w ramach Osi Priorytetowej 2 

– Konkurencyjna gospodarka Działania 2.3 Tworzenie nowych 

modeli biznesowych świętokrzyskich przedsiębiorstw 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 wraz  

z załącznikami, 

2816/17 12.07.2017r. wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności 

leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach  

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej poprzez utworzenie 

Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 

2817/17 12.07.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2818/17 12.07.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2819/17 12.07.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2820/17 12.07.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2821/17 12.07.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2822/17 12.07.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2823/17 12.07.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2824/17 12.07.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2825/17 19.07.2017r. Udzielenie jednorazowego pełnomocnictwa do uczestnictwa w 

dniu 27.07.2017r. w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” sp.  z o.o. oraz do 

wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa 

Świętokrzyskiego. 

2826/17 19.07.2017r. Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 

dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2812.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2813.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2814.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2815.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2816.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2817.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2818.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2819.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2820.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2821.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2822.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2823.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2824.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2825.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2826.2017.pdf


Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.1.2 

Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 – ZIT 

2827/17 19.07.2017r. Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 

dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.3.6 Wzrost 

jakości edukacji ogólnej konkurs dla obszaru ZIT – 

Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej 

2828/17 19.07.2017r. Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 

dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.3.1 

Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej 

2829/17 19.07.2017r. Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 

dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.1.1 

Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 Konkurs 

dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o 

najgorszym dostępie do usług publicznych 

2830/17 19.07.2017r. Zatwierdzenia wersji 6.1 dokumentu pn. "Instrukcje wykonawcze 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pełniącego rolę 

Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetów Inwestycyjnych 8i, 8iii 

oraz 8v Osi Priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020" w związku z aktualizacją 

części procedur dokumentu zatwierdzonego przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego w dniu 10 sierpnia 2016 r. 

uchwałą nr 1668/16. 

2831/17 19.07.2017r. rozstrzygnięcia konkursu i wybór projektów do dofinansowania 

w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-

26-076/16 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona 

energia Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym w ramach kategorii interwencji 

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności 

energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Konkurs dedykowany dla 

obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno – 

gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec 

Świętokrzyski, Skarżysko - Kamienna. 

2832/17 19.07.2017r. rozstrzygnięcia konkursu i wybór projektów do dofinansowania 

w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-

26-076/16 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona 

energia Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2827.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2828.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2829.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2830.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2831.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2832.2017.pdf


publicznym i mieszkaniowym w ramach kategorii interwencji 

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów 

efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki 

wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Konkurs dedykowany dla 

obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno – 

gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec 

Świętokrzyski, Skarżysko - Kamienna. 

2833/17 19.07.2017r. wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.02.01.00-IZ.00-26-077/16 w 

ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka 

Działania 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia 

poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020. 

2834/17 19.07.2017r. wyrażenie zgody na podpisanie przez Województwo 

Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego, umowy o dofinansowanie projektu pn. 

„Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe” ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi 

Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca 

ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.  

 

2835/17 19.07.2017r. w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew 

Kielecka  realizacji zadania publicznego pn. „Warsztaty dla 

instruktorów harcerskich w Tokarni podczas V Zlotu Kadry 

ZHP”, z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu nauki, 

edukacji, oświaty  

i wychowania. 

2836/17 19.07.2017r. w sprawie powołania dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej im. 

O. Kolberga w Kielcach 

2837/17 19.07.2017r. w sprawie przyjęcia do realizacji Regionalnego Programu 

Zdrowotnego pn. „Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w 

ramach propfilaktyki wtórnej u mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego w wieku aktywności zawodowej po ostrych 

zespołach wieńcowych”. 

2838/17 19.07.2017r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Regionalnego Programu 

Zdrowotnego w zakresie kompleksowej rehabilitacji 

pulmonologicznej w ramach profilaktyki wtórnej u osób w wieku 

aktywności zawodowej cierpiących na przewlekłe choroby 

układu oddechowego (CRD)”. 

2839/17 19.07.2017r. udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Świętokrzyskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie                Ratunkowe, ul. Zagórska 182a, 

Kielce, które złożyło ofertę realizacji zadania pn. „Bezpieczny 

lód” z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności 

leczniczej w rozumieniu  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (Dz. U. 2016. 1638. j. t. z późn. zm.) w 

trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

2840/17 19.07.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

 

2841/17 19.07.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

 

2842/17 19.07.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2833.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2834.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2835.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2836.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2837.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2838.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2839.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2840.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2841.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2842.2017.pdf


2843/17 19.07.2017r. w sprawie: zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do 

projektu uchwały budżetowej na 2018 rok i projektu uchwały w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej  na lata 2018 - …                 

2844/17 26.07.2017r. zwrotu przez Dorotę Klefas – Barucha zamieszkałą ul. Ogrodowa 

1A, 26-010 Bodzentyn dofinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu 

państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-

RPSW.01.01.00-26-197/10-00. 

2845/17 26.07.2017r. zwrotu przez Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna z 

siedzibą ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój części 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy o 

dofinansowanie nr UDARPSW.04.02.00-26-786/13-00 

2846/17 26.07.2017r. zmiany Uchwały Nr 2618/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia  

26 maja 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, 

zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do 

zakontraktowania w ramach konkursu  

i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-

26-069/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo 

naturalne i kulturowe Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020. 

2847/17 26.07.2017r. zmiany uchwały nr 2614/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie 

przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 

– Sprawne usługi publiczne Działania 7.1 Rozwój e-

społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia) 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 oraz zamieszczenie 

Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej 

projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, stanowiącego załącznik nr 17 do Regulaminu 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-

26-135/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi 

publiczne Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie 

typu projektów: Rozwój e-zdrowia). 

2848/17 26.07.2017r. zmiany uchwały nr 2615/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie 

przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 

– Sprawne usługi publiczne Działania 7.1 Rozwój e-

społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z 

wyłączeniem e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 oraz 

zamieszczenie Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów 

oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2843.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2844.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2845.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2846.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2847.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2848.2017.pdf


Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik nr 

17 do Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17  

w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne 

Działania 7.1 Rozwój  

e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z 

wyłączeniem e-zdrowia). 

2849/17 26.07.2017r. Zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do 

zakontraktowania w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-139/17 w ramach Osi 

Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 

Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 Konkurs dedykowany dla oddziałów szpitalnych oraz 

innych jednostek i komórek organizacyjnych regionalnych 

podmiotów leczniczych  

i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych, które 

realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne, całodobowe i 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom 

nowotworowym oraz aktualizacji Uchwały Komitetu Sterującego 

do spraw koordynacji i interwencji EFSI w sektorze zdrowia w 

sprawie przyjęcia Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2017 

w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.03.00-IZ.00-26-139/17 Osi Priorytetowej 7 – Sprawne 

usługi publiczne Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i 

społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Konkurs dedykowany dla 

oddziałów szpitalnych oraz innych jednostek i komórek 

organizacyjnych regionalnych podmiotów leczniczych i 

współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych, które 

realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne, całodobowe i 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom 

nowotworowym, a także zmiany w/w Uchwały w ogłoszeniu 

konkursowym. Ponadto w Regulaminie dwuetapowego  

konkursu  zamkniętego nr  RPSW.07.03.00-IZ.00-26-139/17   

doprecyzowanie    zapisu  

w §4 ust 1 Typy Beneficjentów jak również w §6 

Kwalifikowalność Wydatków, Limity i Ograniczenia ust 3 lit K) 

wprowadzenie  nowego zapisu. Dodatkowo do Regulaminu 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-

26-139/17 wprowadzenie zapisu regulującego pracę Komisji 

Oceny Projektów oraz ekspertów przed przystąpieniem do oceny 

projektu, a co za tym idzie zmiany numeracji poszczególnych 

punktów. Ponadto zamieszczenie Regulaminu pracy Komisji 

Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

stanowiącego załącznik nr 17 do Regulaminu dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-139/17 w 

ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne 

Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.   

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2849.2017.pdf


2850/17 26.07.2017r. Aktualizacji Uchwały Komitetu Sterującego do spraw 

koordynacji i interwencji EFSI w sektorze zdrowia w sprawie 

przyjęcia Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2017 w 

ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 Osi Priorytetowej 7 – Sprawne 

usługi publiczne Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i 

społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Konkurs dedykowany dla 

oddziałów szpitalnych oraz innych jednostek i komórek 

organizacyjnych regionalnych podmiotów leczniczych  

i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych, które 

realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne, całodobowe i 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom 

układu krążenia, a także zmiany w/w Uchwały w ogłoszeniu 

konkursowym. Dodatkowo do Regulaminu dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 Osi 

Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 

Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 Konkurs dedykowany dla oddziałów szpitalnych oraz 

innych jednostek i komórek organizacyjnych regionalnych 

podmiotów leczniczych  

i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych, które 

realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne, całodobowe i 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom 

układu krążenia wprowadzenie zapisu regulującego pracę 

Komisji Oceny Projektów oraz ekspertów przed przystąpieniem 

do oceny projektu, a co za tym idzie zmiany numeracji 

poszczególnych punktów. Ponadto zamieszczenie Regulaminu 

pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty 

konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, stanowiący załącznik nr 17 do Regulaminu dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17  

w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne 

Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna  

i społeczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.    

2851/17 26.07.2017r. Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 

dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.3.1 

Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej 

Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – 

obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych 

2852/17 26.07.2017r. Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 

dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.1.1 

Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2850.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2851.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2852.2017.pdf


2853/17 26.07.2017r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.02-IZ.00-26-

151/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie 

wraz z załącznikami 

2854/17 26.07.2017r. zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie realizacji 

zadania publicznego pn. Prezentacja Młodzieżowej Orkiestry 

Dętej OSP Krasocin we Francji, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

2855/17 26.07.2017r. wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ustalenia przebiegu dróg 

krajowych. 

2856/17 26.07.2017r.  

w sprawie powołania Pana Ryszarda Gliwińskiego na stanowisko 

Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

2857/17 26.07.2017r. w sprawie powołania Pana Mariusza Goraja na stanowisko 

Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

2858/17 26.07.2017r. wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu dla jednostek 

samorządu     terytorialnego pn. „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 

na 2017 rok” finansowanego ze środków Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego. 

2859/17 26.07.2017r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych 

w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. t. j. z 2016, poz. 

1817, zm. Dz.U. z 2017, poz. 573) na wspieranie realizacji 

zadania publicznego pt. ,,Szkolenia dla opiekunów (w 

szczególności członków rodzin) w zakresie opieki nad osobami 

zależnymi, w tym: osobami starszymi, z chorobą Alzheimera 

oraz innymi rodzajami otępień” z zakresu ochrony i promocji 

zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz powołania 

Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert. 

2860/17 26.07.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 

2861/17 26.07.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2862/17 26.07.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

 

2863/17 26.07.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

 

2864/17 26.07.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

 

2865/17 26.07.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

 

2866/17 26.07.2017r. dot. informacji o wykonaniu budżetu województwa za II kwartał 

2017 roku 

2867/17 26.07.2017r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 2261/17 z dnia 25 stycznia 2017 

r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach 

przedsięwzięcia  

„Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” 

2868/17 26.07.2017r. w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 

województwa świętokrzyskiego na lata 2017 – 2033 

2869/17 2.08.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2853.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2854.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2855.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2856.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2857.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2858.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2859.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2860.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2861.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2862.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2863.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2864.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2865.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2866.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2867.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2868.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2869.2017.pdf


748 od km 0+000 do km 0+570 w miejscowości Ruda 

Strawczyńska i Strawczyn polegająca na budowie chodnika", 

2870/17 2.08.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. 

Barbary" 

2871/17 2.08.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa drogi 

gminnej ul. Zarzecze  

w miejscowości Szewna", 

2872/17 2.08.2017r. zmiany Uchwały nr 770/08 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie 

przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

2873/17 2.08.2017r. zaliczenia zwróconej w całości w dniu 16.02.2017 r. przez 

Fundację Pomost z siedzibą Pl. Panny Marii nr 1, 25-010 Kielce 

kwoty  

w wysokości 465 581,12 zł na poczet zobowiązań o 

najwcześniejszym terminie płatności wraz z odsetkami w 

wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 

orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  

nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-257/11-2016/11 z dnia 

14.09.2016 r. oraz podtrzymującą ją Decyzją Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-257/11-2017/1  

z dnia 11.01.2017 r. wydaną w wyniku ponownego rozpatrzenia 

sprawy, 

2874/17 2.08.2017r. wniosku Urszuli Klimkowskiej zamieszkałej Osiedle Na Stoku 

81/13, 25-437 Kielce o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja 

Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wydał  

w dniu 20 kwietnia 2017 r. Decyzję nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2017/10 orzekającą o 

odmowie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania z tytułu 

należności wynikających ze zwrotu płatności dokonanych ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

Budżetu Państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 

dla zaległości podatkowych, których wysokość została określona 

przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w decyzji 

administracyjnej nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-

2016/02 z dnia 03.02.2016 r., utrzymanej  

w mocy decyzją administracyjną nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2016/06 z dnia 

01.06.2016 r 

2875/17 2.08.2017r. zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 1958/16 z dn. 16 listopada 

2016 zmieniająca Uchwałę nr 1089/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dn. 13 stycznia 2016 roku w sprawie 

przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) 

oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

2876/17 2.08.2017r. zaliczenia z urzędu dokonanej w dniach 04.07.2017r. i 

05.07.2017 r. przez Tomasza Adama Wireckiego zamieszkałego 

Słowik 141, 26-052 Sitkówka wpłaty w kwocie: 20 000,00 zł  na 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2870.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2871.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2872.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2873.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2874.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2875.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2876.2017.pdf


poczet zobowiązań o najwcześniejszym terminie płatności wraz z 

odsetkami, orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-037/11-

2016/18 z dnia 29.12.2016 r., 

2877/17 2.08.2017r. zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 05.07.2017 r. przez 

Urszulę Klimkowską, zamieszkałą Osiedle na Stoku 81/13, 25-

437 Kielce wpłaty  

w wysokości: 30 000,00 zł na poczet zobowiązań z tytułu zwrotu 

dofinansowania, począwszy od zobowiązań o najwcześniejszych 

terminach płatności i odsetek  

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 

orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  

nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2016/02  

z dnia 03.02.2016 r. oraz podtrzymującą ją Decyzją Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2016/06 z dnia 

01.06.2016 r. wydaną w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy 

2878/17 2.08.2017r. przyjęcia Regulaminu naboru nr RPSW.05.02.00-IZ.00-26-

152/17 dla przedsięwzięć dotyczących infrastruktury kolejowej w 

ramach Osi Priorytetowej 5 – Nowoczesna komunikacja  

Działania 5.2  Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 wraz z załącznikami 

2879/17 2.08.2017r. zmiana Uchwały Nr 2781/17 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu, przesunięcia środków pomiędzy 

kategoriami interwencji, zwiększenia poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i 

warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-

26-070/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo 

naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 

2880/17 2.08.2017r. rozstrzygnięcie konkursu, zwiększenie poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i 

warunkowy wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia po 

I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr  

RPSW.03.03.00-IZ.00-26-075/16  w ramach Osi Priorytetowej 3 

– Efektywna i zielona energia Działania 3.3 Poprawa 

efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, dla projektów 

realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej 

budynków użyteczności publicznej. 

2881/17 2.08.2017r. zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka 

Hufiec Opatów realizacji zadania publicznego pn. „Żywa lekcja 

historii – zajęcia edukacyjne dla młodzieży, połączone z 

renowacją polskiego cmentarza  

w Majdanie”, z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu 

nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

2882/17 2.08.2017r. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. 

Kolberga  

w Kielcach za 2017 i 2018 r., 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2877.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2878.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2879.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2880.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2881.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2882.2017.pdf


2883/17 2.08.2017r. zmiany uchwały Nr 2718/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w 

Pacanowie za 2016 rok. 

2884/17 2.08.2017r. zmiany uchwały Nr 2720/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Wsi 

Kieleckiej w Kielcach za 2016 rok 

2885/17 2.08.2017r. zmiany uchwały Nr 2721/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum 

Regionalnego w Wiślicy za 2016 rok 

2886/17 2.08.2017r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Zespole Szkół 

Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze 

2887/17 2.08.2017r. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Pedagogicznej 

Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach 

2888/17 2.08.2017r. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy 

2889/17 2.08.2017r. zlecenia Buskiemu Stowarzyszeniu „Pro Memoria” realizacji 

zadania publicznego pn. Pierwszy piknik historyczno-militarny w 

Busku-Zdroju, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

2890/17 2.08.2017r. powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i 

upoważnienia do składania oświadczeń woli, 

2891/17 2.08.2017r. prowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu 

Województwa Świętokrzyskiego 

2892/17 2.08.2017r. zasad scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów  

i usług w Województwie Świętokrzyskim i jego jednostkach 

organizacyjnych 

2893/17 2.08.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2894/17 2.08.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2895/17 9.08.2017r. zatwierdzenia planu pracy ŚCDN na rok szkolny 2017/2018 

2896/17 9.08.2017r. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 

za I półrocze 2017 roku, przedłożonych przez samorządowe 

instytucje kultury, 

2897/17 9.08.2017r. przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 3) 

2898/17 9.08.2017r. rozszerzenia składu Konsorcjum na rzecz rozwoju inteligentnej 

specjalizacji - Zrównoważony Rozwój Energetyczny oraz 

przyjęcie zaktualizowanej listy członków Konsorcjów na rzecz 

rozwoju inteligentnych specjalizacji Województwa 

Świętokrzyskiego 

2899/17 9.08.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa ulicy 

łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (ul. Orląt Lwowskich) 

w Kielcach", 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2883.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2884.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2885.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2886.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2887.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2888.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2889.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2890.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2891.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2892.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2893.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2894.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2895.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2896.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2897.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2898.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2899.2017.pdf


2900/17 9.08.2017r. zajęcia stanowiska dotyczącego pozbawienia kategorii 

powiatowej drogi nr 0187T Sędziszów – Grązów 

2901/17 9.08.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

758 na odc. Ujazd-Koprzywnica od miejscowości Ujazd w km 

ok. 3+640 do granicy gminy Iwaniska km ok. 7+027", 

2902/17 9.08.2017r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU 

Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – 

obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-

gospodarcze 

2903/17 9.08.2017r. zatwierdzenia Korekty Listy ocenionych projektów w ramach 

Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost 

jakości edukacji przedszkolnej Konkurs dedykowany Obszarowi 

Strategicznej Interwencji – obszary wiejskie o najgorszym 

dostępie do usług publicznych, przyjętej Uchwałą Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego Nr 2851/17 w dniu 

26.07.2017r., 

2904/17 9.08.2017r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT - 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na 

rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, 

2905/17 9.08.2017r. zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów w 

ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych przyjętej przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2526/17 z dnia 26 kwietnia 2017 

r., 

2906/17 9.08.2017r. zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie 

projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.09.02.02-

IZ.00-26-079/16, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka 

z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.2 

Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, 

2907/17 9.08.2017r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 

– Rozwój miast  Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich 

i wiejskich  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami, 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2900.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2901.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2902.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2903.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2904.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2905.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2906.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2907.2017.pdf


2908/17 9.08.2017r. Regulaminu naboru nr RPSW.05.02.00-IZ.00-26-155/17 dla  

przedsięwzięć dotyczących zakupu taboru kolejowego w ramach 

Osi Priorytetowej 5 – Nowoczesna komunikacja  Działania 5.2  

Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami 

2909/17 9.08.2017r. zmiany Uchwały nr 2617/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie 

przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.03.00-IZ.00-26-139/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 

– Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura 

zdrowotna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Konkurs 

dedykowany dla oddziałów szpitalnych oraz innych jednostek  

i komórek organizacyjnych regionalnych podmiotów leczniczych  

i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych, które 

realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne, całodobowe i 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom 

nowotworowym 

2910/17 9.08.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017r. 

2911/17 9.08.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017r. 

2912/17 21.08.2017r. Przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego  

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 

pierwsze półrocze 2017 roku. 

2913/17 21.08.2017r. wyrażenia stanowiska przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego w przedmiocie naruszeń prawa określonych w 

wezwaniu złożonym przez Pana Romana Krzysiaka złożonym w 

trybie art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

województwa dotyczącym uchwały Nr 106/03 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003 roku w 

sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom 

gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego oraz 

uchwały nr 2037/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do 

uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 8 maja 2003 roku w sprawie nadania numerów drogom 

powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa 

świętokrzyskiego, zmienionej uchwałą Nr 1669/09 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku w 

sprawie zmiany częściowej załącznika Nr 1 i 2 do uchwały Nr 

106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 

2003r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz 

drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego. 

2914/17 21.08.2017r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego: 

1. w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego  

Nr XXVI/371/16 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 

utworzenia Chęcińsko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego; 

2. w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego  

Nr XLIX/872/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie 

utworzenia Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku 

Krajobrazowego; 

3. w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2908.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2909.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2910.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2911.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2912.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2913.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2914.2017.pdf


Nr XLIX/876/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie 

utworzenia Kozubowskiego Parku Krajobrazowego;  

4. w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego  

Nr XLIX/875/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie 

utworzenia Szanieckiego Parku Krajobrazowego. 

2915/17 21.08.2017r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/410/16 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2016 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości położonych w miejscowości 

Umianowice, gm. Kije o łącznej powierzchni 13,58 ha, 

przeznaczonych na działalność statutową Zespołu 

Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w 

Kielcach. 

2916/17 21.08.2017r. zatwierdzenia Regulaminu Konkursu na "Najpiękniejszy wieniec 

dożynkowy" podczas XVII Świętokrzyskich Dożynek 

Wojewódzkich w Masłowie. 

2917/17 21.08.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2918/17 21.08.2017r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planów 

finansowych, sporządzonych przez samodzielne publiczne 

zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym                                            

jest Województwo Świętokrzyskie za I półrocze 2017 r. 

1919/17 21.08.2017r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.02.05.00-IZ.00-26-154/17 w ramach Osi Priorytetowej 2 

– Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie 

inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–

2020 wraz z załącznikami. 

2920/17 21.08.2017r. w sprawie: zaliczenia z urzędu dokonanej w dniach 13.07.2017 

r., 21.07.2017 r., przez Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie 

Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa wpłaty w kwocie: 93 

057,99 zł na poczet zobowiązań o najwcześniejszym terminie 

płatności wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych, orzeczonych Decyzją Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.02.01.00-26-024/10-2017/13 z dnia 

07.06.2017 r. 

2921/17 21.08.2017r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.03.00-IZ.00-26-159/17 w ramach Osi priorytetowej 

VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura 

zdrowotna i społeczna”  - konkurs przeznaczony dla podmiotów 

leczniczych realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu 

geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej  

i hospicyjnej - Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

2922/17 21.08.2017r. Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych 

projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do 

dofinansowania w ramach Osi 9 - Włączenie społeczne i walka  

z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.2.2 Rozwój 

wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2915.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2916.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2917.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2918.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2919.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2920.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2921.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2922.2017.pdf


przyjętej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą 

Nr 2627/17 z dnia  

26 maja 2017 r. 

2923/17 21.08.2017r.  

Przyjęcie zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków 

o dofinansowanie  

w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 na 2017 rok. 

2924/17 21.08.2017r. w sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu „Stella” w Kielcach 

realizacji zadania publicznego pn. Mistrzostwa Polski 

Młodzików w Łucznictwie, z pominięciem otwartego konkursu 

ofert 

2925/17 21.08.2017r.  

w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie wyboru ofert i podziału środków 

finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 

2017 r. 

2926/17 21.08.2017r. Zmiany uchwały nr 2608/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia 

wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2927/17 21.08.2017r. Zmiany uchwały nr 2609/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia 

wzoru Decyzji o dofinansowaniu projektu współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

2928/17 21.08.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi 

powiatowej nr 0252T Pilczyca - Januszowice - Komornik, na 

odcinku Jakubowice - Komornik, wraz z niezbędną infrastrukturą  

i urządzeniami budowlanymi ". 

2929/17 21.08.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Budowa obwodnicy m. Zbludowice". 

2930/17 21.08.2017r. Udzielenia pożyczki pieniężnej długoterminowej w wysokości 

800 000,00 zł Spółce Świętokrzyskie Centrum Innowacji i 

Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. 

2931/17 21.08.2017r. W SPRAWIE: 

powołania Zespołu konsultacyjno - opiniującego projekty:  

Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie na lata 2017 – 2022; 

Ramowego Programu Oddziaływań Korekcyjno - Edukacyjnych 

dla Osób Stosujących   Przemoc w Rodzinie na lata 2017-2022; 

Ramowego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata 2017-2022. 

2932/17 21.08.2017r. W sprawie: konsultacji społecznych projektów: 

Wojewódzkiego  Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie na lata 2017 –  2022; 

Ramowego Programu Oddziaływań Korekcyjno - Edukacyjnych 

dla Osób      Stosujących   Przemoc w Rodzinie na lata 2017-

2022; 

Ramowego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata 2017-2022. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2923.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2924.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2925.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2926.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2927.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2928.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2929.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2930.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2931.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2932.2017.pdf


2933/17 21.08.2017r. Podziału środków PFRON w 2017 r. w ramach ogłoszonego II 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 

2934/17 21.08.2017r. Ogłoszenia otwartego III konkursu ofert na wsparcie ze środków 

PFRON w 2017 r.   realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 

2935/17 21.08.2017r. Udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Michała Cichockiego w 

czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczania 

punktów granicznych, ustalania przebiegu granic działek 

ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości 

podlegających podziałowi, położonych w gminie Masłów, obręb 

Masłów Pierwszy, dotyczących nieruchomości oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka nr 1102/2 oraz nieruchomości 

sąsiadujących z działką 1102/6. 

2936/17 21.08.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2937/17 21.08.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2938/17 21.08.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2939/17 21.08.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2940/17 21.08.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2941/17 21.08.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2942/17 28.08.2017r. zatwierdzenia list operacji typu "Inwestycje  

w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele 

promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania 

"Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie 

podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej,  

w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

(listy dla naborów wniosków  

o pomoc prowadzonych w terminie: 1) 6.02.2017-24.03.2017 i 2) 

12.06.2017-26.06.2017) 

2743/17 28.08.2017r. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi 

Kieleckiej w Kielcach 

2944/17 28.08.2017r. wyrażenia opinii do  "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy 

Skarżysko Kościelne na lata 2017 - 2031", w zakresie 

koordynacji współpracy  

z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną 

państwa, 

2945/17 28.08.2017r. przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 

7.3. Infrastruktura zdrowotna  

i społeczna dla typów projektu: - Inwestycje w infrastrukturę 

usług ochrony zdrowia – Choroby Układu Oddechowego, - 

Inwestycje w infrastrukturę usług ochrony zdrowia – Choroby 

Układu Kostno – Stawowego i / lub Mięśniowego, - Inwestycje 

w infrastrukturę usług ochrony zdrowia – Lecznictwo 

Uzdrowiskowe na rzecz Osób Dorosłych dedykowane Chorobom 

Układu Krążenia oraz Chorobom Układu Kostno – Stawowego i 

Mięśniowego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2933.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2934.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2935.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2936.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2937.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2938.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2939.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2940.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2941.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2942.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2943.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2944.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2945.2017.pdf


2946/17 28.08.2017r. rozstrzygnięcia konkursu  i warunkowego wyboru projektów do 

dofinansowania    w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.04.01.00-IZ.00-26-101/17  w ramach Osi 

Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 

4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie 

ich skutków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 

2947/17 28.08.2017r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.03.00-IZ.00-26-160/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 

– Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka 

wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami 

2948/17 28.08.2017r. zmiany załącznika nr 3 Kryteriów wyboru operacji  

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  

w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. wymogów  formalnych 

i kryteriów oceny formalnej dla wszystkich działań w ramach Osi 

priorytetowych 1-7 do Uchwały 837/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie 

zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  - Działanie 4.5 

"Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo" 

(Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały), Tabeli wskaźników 

rezultatu bezpośredniego i produktu dla działania 4.5 (Załącznik 

nr 2 do niniejszej Uchwały) oraz kryteriów wyboru operacji  

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. 

wymogów  formalnych i kryteriów oceny formalnej dla 

wszystkich działań  

w ramach Osi priorytetowych 1-7 (Załącznik nr 3 do niniejszej 

Uchwały)  

i  kryteriów merytorycznych dla działania 4.5 (Załącznik nr 4 do 

niniejszej Uchwały), 

2949/17 28.08.2017r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Osi Priorytetowej 3  

– Efektywna i zielona energia Działania 3.3 Poprawa 

efektywności energetycznej  

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze 

publicznym  

i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, wraz z 

załącznikami 

2950/17 28.08.2017r. Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.02.00-IZ.00-26-158/17 w ramach Osi Priorytetowej 3  

– Efektywna  

i zielona energia Działania 3.2 Efektywność energetyczna i 

odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020, wraz  

z załącznikami, 

2951/17 28.08.2017r. zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 2276/17 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2017 roku w 

sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2946.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2947.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2948.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2949.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2950.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2951.2017.pdf


przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i 

wyboru projektów do dofinansowania  

w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 

– Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie 

inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020; zwiększenie poziomu środków przeznaczonych do 

zakontraktowania w ramach konkursu 

2952/17 28.08.2017r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.02.05.00-IZ.00-26-154/17 w ramach Osi Priorytetowej 2 

– Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie 

inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–

2020 wraz z załącznikami 

2953/17 28.08.2017r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w 

ramach Osi Priorytetowej 6 – Rozwój miast Działania 6.5 

Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014–2020 wraz z załącznikami 

2954/17 28.08.2017r. przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 4), 

2955/17 28.08.2017r. Wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do planu zamówień 

publicznych na 2017 rok w zakresie działań objętych „Umową 

dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej” nr 

DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dn. 19.05.2014 r., zawartą pomiędzy 

Ministrem  Rozwoju i Województwem Świętokrzyskim 

2956/17 28.08.2017r. Upoważnienia Pana Grzegorza Orawca –Dyrektora 

Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz 

podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących 

projektu  pn. „Innowacyjna edukacja - nowe możliwości 

zawodowe” 

2957/17 28.08.2017r. Upoważnienia Pana Zdzisława Kobierskiego – Zastępcy 

Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 

podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich 

dokumentów i umów dotyczących projektu  pn. „Innowacyjna 

edukacja - nowe możliwości zawodowe” 

2958/17 28.08.2017r. Upoważnienia Pana Tomasza Janusza – Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz 

podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących 

projektu  pn. „Innowacyjna edukacja - nowe możliwości 

zawodowe” 

2959/17 28.08.2017r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.04-IZ.00-26-

161/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT Edukacja 

formalna i pozaformalna osób dorosłych wraz z załącznikami 

2960/17 28.08.2017r. regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-163/17 w 

ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2952.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2953.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2954.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2955.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2956.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2957.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2958.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2959.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2960.2017.pdf


Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój 

wysokiej jakości usług zdrowotnych wraz  

z załącznikami, 

2961/17 28.08.2017r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.01-IZ.00-26-

153/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu 

opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności 

zawodowej wraz z załącznikami, 

2962/17 28.08.2017r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-

162/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT wraz 

z załącznikami, 

2963/17 28.08.2017r. powołania Świętokrzyskiego Porozumienia Kombatantów i Osób 

Represjonowanych z Okresu II Wojny Światowej Organu 

Opiniodawczo-Doradczego Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego oraz przyjęcia Regulaminu Świętokrzyskiego 

Porozumienia Kombatantów i Osób Represjonowanych z Okresu 

II Wojny Światowej Organu Opiniodawczo-Doradczego 

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 

2964/17 28.08.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2965/17 28.08.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2966/17 28.08.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2967/17 28.08.2017r. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu 

województwa za I półrocze 2017r.; 

2968/17 28.08.2017r. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2017-2033.; 

2969/17 28.08.2017r. przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033 

za I półrocze 2017r.; 

2970/17 6.09.2017r. rozpatrzenia wniosku Pana Sławomira Cholewińskiego 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SEAD – Trans  

Sławomir Cholewiński z siedzibą: ul. Marii Skłodowskiej – 

Curie 27, 27-200 Starachowice o umorzenie należności cywilno 

– prawnej w wysokości 16.970,70 zł tytułem nienależnie 

pobranych dopłat do biletów z tytułu stosowania obowiązujących 

ulg ustawowych w przewozach pasażerskich wraz z odsetkami 

liczonymi jak od zaległości podatkowych 

2971/17 6.09.2017r. wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zajętej pod 

lotnisko w Masłowie k/Kielc z Państwowym Gospodarstwem 

Leśnym - Lasy Państwowe, o treści wskazanej w projekcie 

umowy 

2972/17 6.09.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Budowa pętli autobusowej przy ul. 

Zagnańskiej  

w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do 

granicy miasta" 

2973/17 6.09.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 78 w 

województwie świętokrzyskim  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2961.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2962.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2963.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2964.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2965.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2966.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2967.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2968.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2969.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2970.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2971.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2972.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2973.2017.pdf


w miejscowości Chlewice w ramach PBDK- Program Likwidacji 

Miejsc Niebezpiecznych", 

2974/17 6.09.2017r. przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

regulaminu konkursu pn.:"Szybuj bezpiecznie w internetowej 

chmurze 2017", wyrażenia zgody na zakup nagród dla 

uczestników ww.  konkursu 

2975/17 6.09.2017r. przyjęcia zaktualizowanego wzoru umowy  

o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 

2976/17 6.09.2017r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów  

w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej w regionie 

2977/17 6.09.2017r. zmiany „Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 

Województwo Świętokrzyskie na rok 2017”, 

2978/17 6.09.2017r. zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Teatru im. S. Żeromskiego 

/LOŻA 3/ realizacji zadania publicznego pn. „DWA ŚWIATY” z 

pominięciem otwartego konkursu ofert, 

2979/17 6.09.2017r. unieważnienia otwartego konkursu ofert ogłoszonego na 

podstawie Uchwały Nr 2859/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w trybie ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie oraz określenia środków przeznaczonych na tryb 

pozakonkursowy 

2980/17 6.09.2017r. zmiany Uchwały Nr 970/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia 

pożyczki długoterminowej dla Świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii w Morawicy 

2981/17 6.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2982/17 6.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2983/17 6.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2984/17 6.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2985/17 6.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2986/17 13.09.2017r. Zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie 

powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2987/17 13.09.2017r. Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 5). 

2988/17 13.09.2017r. Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów w ramach Osi 9 – 

Włączenie społeczne  

i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 

9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. Konkurs 

dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o 

najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie). 

2989/17 13.09.2017r. Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy 

pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów 

wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2974.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2975.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2976.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2977.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2978.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2979.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2980.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2981.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2982.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2983.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2984.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2985.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2986.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2987.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2988.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2989.2017.pdf


edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego 

Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT. 

Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu 

kompetencji kluczowych 

2990/17 13.09.2017r. zmiany uchwały nr 2621/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie 

przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17 w ramach Osi Priorytetowej 3  

– Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia 

niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla 

projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w 

zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu 

krajowego infrastruktury transportu publicznego, wraz z 

załącznikami. 

2991/17 13.09.2017r. zmiany uchwały nr 2620/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie 

przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.04.00-IZ.00-26-134/17 w ramach Osi Priorytetowej 3  

– Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia 

niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla 

projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w 

zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu 

krajowego infrastruktury transportu publicznego. Konkurs 

dedykowany dla Obszaru funkcjonalnego miast tracących 

funkcje społeczno – gospodarcze, obejmującego miasta: 

Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko - Kamienna, 

wraz z załącznikami. 

2992/17 13.09.2017r. w sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Zrzeszeniu Ludowe 

Zespoły Sportowe w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 

„SENIORIADA 2017”, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

2993/17 13.09.2017r. w sprawie zlecenia Chorągwi Kieleckiej Związku Harcerstwa 

Polskiego w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 

HarcoAktywni 2017 – olimpiada sportowa dla dzieci i młodzieży 

z Województwa Świętokrzyskiego podczas Zlotu ZHP Chorągwi 

Kieleckiej w Tokarni, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

2994/17 13.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2995/17 13.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2996/17 20.09.2017r. aktualizacji wzoru decyzji o dofinansowanie projektu 

pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 wraz z załącznikami przyjętego Uchwałą Nr 1231/16 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2016r. 

2997/17 20.09.2017r. dofinansowanie projektu Województwa Świętokrzyskiego  na 

realizację projektu pozakonkursowego "Świętokrzyski program 

stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów 

ogólnokształcących" w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa 8 - Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, 

gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.5 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2990.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2991.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2992.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2993.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2994.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2995.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2996.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2997.2017.pdf


Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów 

szkół ponadpodstawowych (projekt pozakonkursowy), 

2998/17 20.09.2017r. dofinansowanie projektu Województwa Świętokrzyskiego  na 

realizację projektu pozakonkursowego "Świętokrzyski program 

stypendialny dla uczniów szkół zawodowych" w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 - Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i 

wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia 

ustawicznego, Poddziałanie 8.5.2 - Realizacja programu 

stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół 

kształcenia zawodowego (projekt pozakonkursowy), 

2999/17 20.09.2017r. aktualizacji regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.02-IZ.00-26-

151/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie, 

przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 

26 lipca 2017 r. uchwałą nr 2853/2017. Załączniki do 

przedmiotowego regulaminu pozostają bez zmian, 

3000/17 20.09.2017r. wyrażenia opinii na temat włączenia do Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej ,,Starachowice” – ,,Podstrefa Staszów” 

nieruchomości położonych w Grzybowie i Staszowie, o łącznej 

powierzchni 9,2438 ha, stanowiących własność gminy Staszów 

3001/17 20.09.2017r. rozstrzygnięcia konkursu  i warunkowego wyboru projektów do 

dofinansowania   w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-102/17  w ramach Osi 

Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 

4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020, 

3002/17 20.09.2017r. zlecenia Świętokrzyskiemu Okręgowemu Związkowi Tenisa 

Stołowego w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. II 

Grand Prix Polski Młodziczek i Młodzików w Tenisie Stołowym, 

z pominięciem otwartego konkursu ofert 

3003/17 20.09.2017r. sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia 

działalności leczniczej Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze poprzez 

utworzenie Ambulatorium nocnej i świątecznej opieki 

zdrowotnej 

3004/17 20.09.2017r. sprawozdania z przebiegu   i wyników konsultacji społecznych 

do projektów Uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  

w sprawie nadania  statutów podmiotom leczniczym podległym 

Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego 

3005/17 20.09.2017r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania  

z tytułu przejścia z mocy prawa  na własność Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w obrębie   

Dąbrowa, gmina Masłów, oznaczonej  

w ewidencji gruntów jako działka  nr 1087/1 o pow. 0,0121 ha, 

wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej    Nr 745 

3006/17 20.09.2017r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania  

z tytułu przejścia z mocy prawa  na własność Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w obrębie Ćmińsk 

Kościelny, gmina Miedziana Góra, oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka nr 80/1 o pow. 0,0026 ha, wydzielonej pod 

poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 750 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2998.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.2999.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3000.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3001.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3002.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3003.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3004.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3005.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3006.2017.pdf


3007/17 20.09.2017r. ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność 

Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Daleszycach, 

gmina Daleszyce, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka 

nr 2679/2 o pow. 0,0302 ha, 

3008/17 20.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3009/17 20.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3010/17 20.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3011/17 20.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3012/17 20.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3013/17 20.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3014/17 20.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3015/17 20.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3016/17 20.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3017/17 20.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3018/17 20.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3019/17 20.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3020/17 20.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3021/17 20.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3022/17 20.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3023/17 20.09.2017r. Wyrażenia zgody na uczestnictwo Regionalnego Centrum 

Naukowo-Technologicznego w projekcie partnerskim pn. 

"Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa 

Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) w ramach RPOWŚ 2014-

2020. 

3024/17 27.09.2017r.  

Udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Karoliny Korczyńskiej - 

radcy prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego oraz Pana Tomasza Wróblewskiego - 

podinspektora Wojewódzkiego Zarządu Transportu do 

zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w związku 

ze wszczętym postępowaniem w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego 

o przekazanie zarządzania lotniskiem w Masłowie k/Kielc 

(EPKA) od aktualnego zarządzającego Aeroklubu Polskiego na 

rzecz Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. 

3025/17 27.09.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa odcinka 

drogi powiatowej Nr 178T w miejscowości Pawłowice". 

3026/17 27.09.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Budowa drogi publicznej gminnej w 

miejscowości Radlin gmina Górno". 

3027/17 27.09.2017r. Przyjęcie dokumentu pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji 

Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

(wersja 8)”. 

3028/17 27.09.2017r. Zmiany załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 do Uchwały nr 

2831/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 

lipca 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-076/16 w 

ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia 

Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3007.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3008.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3009.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3010.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3011.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3012.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3013.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3014.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3015.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3016.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3017.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3018.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3019.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3020.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3021.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3022.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3023.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3024.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3025.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3026.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3027.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3028.2017.pdf


wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym w ramach kategorii interwencji 

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności 

energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Konkurs dedykowany dla 

obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno – 

gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec 

Świętokrzyski, Skarżysko - Kamienna. 

3029/17 27.09.2017r. zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 29.08.2017 r. przez 

Urszulę Klimkowską zamieszkałą Osiedle na Stoku 81/13, 25-

437 Kielce wpłaty w kwocie: 20 000,00 zł na poczet zobowiązań 

o najwcześniejszym terminie płatności wraz z odsetkami, 

orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2016/02 z dnia 

03.02.2016 r. oraz utrzymującą ją w mocy Decyzją Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2016/06 z dnia 

01.06.2016 r. 

3030/17 27.09.2017r. zmiany uchwały nr 1491/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 1 czerwca 2016 roku  

w sprawie dofinansowania projektu pozakonkursowego 

Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „Świętokrzyskie – 

hard to pronounce, easy to do business in” w ramach Działania 

2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia 

szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

3031/17 27.09.2017r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego 

konkursu zamkniętego  

nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach Osi Priorytetowej 

6 – Rozwój miast Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami. 

3032/17 27.09.2017r. zmiany uchwały nr 2921/17 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w 

sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-159/17 w ramach Osi 

priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 

„Infrastruktura zdrowotna  

i społeczna” - konkurs przeznaczony dla podmiotów leczniczych 

realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu geriatrii, opieki 

długoterminowej oraz opieki paliatywnej  

i hospicyjnej - Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

3033/17 27.09.2017r. Zaktualizowania "Wykazu Kandydatów na ekspertów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020", przyjętego przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 779/15 z dnia 22 

października 2015 r. i zaktualizowanym: Uchwałą Nr 1319/16 z 

dnia 6 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr 1921/16 z dnia 9 listopada 

2016 r. 

3034/17 27.09.2017r. Zatwierdzenia dokumentu pn. "Warunki realizacji Priorytetów 

inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v, Oś priorytetowa 10. Otwarty 

rynek pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3029.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3030.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3031.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3032.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3033.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3034.2017.pdf


Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach" w związku z aktualizacją 

treści powierzonych zadań dokumentu zatwierdzonego przez 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego  

w dniu 28 stycznia 2016 r. uchwałą nr 1116/16. 

3035/17 27.09.2017r. Wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania 

udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

wykorzystanego z naruszeniem procedur i określenia terminu, od 

którego nalicza się odsetki.      

3036/17 27.09.2017r. w sprawie zlecenia FUN SPORT Kielce w Kielcach realizacji 

zadania publicznego pn. Cykl turniejów eliminacyjnych do 

Świętokrzyskiego Mini Volley Cup, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert 

3037/17 27.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowego kierunku 

kształcenia w Policealnej Szkole dla Dorosłych w Morawicy 

3038/17 27.09.2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na 

kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w 

Kielcach oraz określenia regulaminu konkursu 

3039/17 27.09.2017r. w sprawie zlecenia Towarzystwu Żeglarskiemu STERNA 

realizacji zadania publicznego pn. Skarżyskie Spotkania z 

Piosenką Żeglarską ,,Szantyskar” z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

3040/17 27.09.2017r. Określenie trybu wykorzystania środków PFRON w wysokości 

28 929,00 zł, określonych mocą Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego Nr XXXVI/528/17 z dnia                      19 

września 2017 r. na zadanie pn. „wsparcie zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej                     i społecznej osób 

niepełnosprawnych zleconych fundacjom oraz organizacjom 

pozarządowym”. 

3041/17 27.09.2017r. Zlecenia w trybie pozakonkursowym Stowarzyszeniu 

Niepełnosprawność Bez Barier „Opiekunek”, ul. Targowa 21, 27 

– 400 Ostrowiec Świętokrzyski, realizacji zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 

pn. „Impreza kulturalno – integracyjna z okazji obchodów 

Międzynarodowego Dnia Głuchego” i udzielenie dotacji ze 

środków PFRON. 

3042/17 27.09.2017r. zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań 

publicznych pod nazwami: ,,Szkolenia dla opiekunów (w 

szczególności członków rodzin) w zakresie opieki nad osobami 

zależnymi, w tym: osobami starszymi, z choroba Alzheimera 

oraz innymi rodzajami otępień” oraz ,,Opracowanie kampanii 

edukacyjnej mającej na celu kształtowanie nawyków oraz postaw 

prozdrowotnych wśród mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego”. 

3043/17 27.09.2017r. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Gładki, 

p.o. Dyrektora a także Pana Andrzeja Sztokfisza Z-cę Dyrektora 

Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, do 

podejmowania działań związanych z przygotowaniem, 

podpisaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie wraz z 

wymaganymi załącznikami w projekcie partnerskim pn. "System 

Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 

SIPWŚ – 2”  w ramach pierwszego i drugiego etapu Konkursu a 

także do składania wyjaśnień i podpisywania innych 

dokumentów związanych z procedurą konkursową.   

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3035.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3036.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3037.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3038.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3039.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3040.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3041.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3042.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3043.2017.pdf


3044/17 27.09.2017r. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Gładki, 

p.o. Dyrektora a także Pana Andrzeja Sztokfisza Z-cę Dyrektora 

Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, do 

podejmowania działań związanych z przygotowaniem, 

podpisaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie wraz z 

wymaganymi załącznikami w projekcie partnerskim pn. 

"Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa 

Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) w ramach pierwszego i 

drugiego etapu Konkursu a także do składania wyjaśnień i 

podpisywania innych dokumentów związanych z procedurą 

konkursową.   

3045/17 27.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3046/17 27.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3047/17 27.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3048/17 27.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3049/17 27.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3050/17 27.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3051/17 27.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3052/17 27.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3053/17 27.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3054/17 27.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3055/17 27.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3056/17 27.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3057/17 27.09.2017r. W sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej woj. 

Świętokrzyskiego na lata 2017-2033 

3058/17 27.09.2017r. W sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej woj. 

Świętokrzyskiego na lata 2017-2033 

3059/17 27.09.2017r. W sprawie zmiany uchwały NR 2261/17 z dnia 25 stycznia 

2017r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach 

przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 

2014-2020” 

3060/17 27.09.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3061/17 4.10.2017r. aktualizacji dokumentu pn. "Polityka Zwalczania Nadużyć 

Finansowych i Przeciwdziałania Zjawiskom Korupcji w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020"(wersja 2), 

3062/17 4.10.2017r. wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

na przystąpienie Województwa Świętokrzyskiego do koalicji pod 

nazwą „Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności 

Cyfrowych"(SPRUC 

3063/17 4.10.2017r. Akceptacji treści projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym, na okres 5 

lat, Aeroklubowi Kieleckiemu części nieruchomości zajętej pod 

lotnisko w Masłowie k/Kielc oraz wniesienia jej pod obrady 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

3064/17 4.10.2017r. akceptacji treści projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 

5 lat, Panu Andrzejowi Malcowi części nieruchomości zajętej 

pod lotnisko w Masłowie k/Kielc oraz wniesienia jej pod obrady 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.  

3065/17 4.10.2017r. zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 04.09.2017 r. przez 

Tomasza Adama Wireckiego zamieszkałego 26-052 Słowik, ul. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3044.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3045.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3046.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3047.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3048.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3049.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3050.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3051.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3052.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3053.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3054.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3055.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3056.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3057.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3058.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3059.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3060.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3061.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3062.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3063.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3064.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3065.2017.pdf


Markowizna 56, gmina Sitkówka-Nowiny wpłaty w wysokości: 

2 000,00 zł na poczet zobowiązań z tytułu zwrotu 

dofinansowania i odsetek, począwszy od zobowiązań o 

najwcześniejszych terminach płatności i odsetek w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, orzeczonych Decyzją 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-037/11-2016/18 z dnia 

29.12.2016 

3066/17 4.10.2017r. zmiany uchwały nr 2921/17 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w 

sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-159/17 w ramach w 

ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” 

Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna  

i społeczna” - konkurs przeznaczony dla podmiotów leczniczych 

realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu geriatrii, opieki 

długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej - 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami, 

3067/17 4.10.2017r. Zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

1257 z dnia 9 marca 2016 roku z póź. zm. i przyjęcie Procedury 

naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu 

Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 dla działań finansowanych  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

3068/17 4.10.2017r. zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów w 

ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej 

konkurs dla obszaru ZIT – Upowszechnianie i wzrost jakości 

edukacji przedszkolnej przyjętej przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2827/17 z dnia 19 lipca 2017 r., 

3069/17 4.10.2017r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do 

dofinansowania w ramach Osi 8–Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji 

ogólnej–ZIT. Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie 

kompetencji kluczowych, 

3070/17 4.10.2017r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywie 

ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do 

dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia 

podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych, 

3071/17 4.10.2017r. zatwierdzenia zaktualizowanego składu osobowego Komisji 

Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe 

współfinasowane  

z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-

2020 przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

Uchwałą Nr 686/15 z dnia 09.09.2015 r. i zaktualizowanego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3066.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3067.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3068.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3069.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3070.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3071.2017.pdf


Uchwałami Nr: 794/15 z dnia 28.10.2015 r., 816/15 z dnia 

05.11.2015 r., 978/15 z dnia 16.12.2015 r., 1088/16 z dnia 

13.01.2016 r., 1115/16 z dnia 28.01.2016 r., 1391/16 z dnia 

27.04.2016 r.,  1445/16 z dnia 20.05.2016 r., 1741/16 z dnia 

31.08.2016 r., 1783/16 z dnia 21.09.2016 r.,  1920/16  

z dnia 09.11.2016 r., 2014/16 z dnia 30.11.2016 r., 2171/17 z 

dnia 04.01.2017 r., 

3072/17 4.10.2017r. powołania dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach 

3073/17 4.10.2017r. wskazania dwóch przedstawicieli Województwa 

Świętokrzyskiego do Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym 

w Kielcach 

3074/17 4.10.2017r. zlecenia Regionalnemu Centrum Wolontariatu  

w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Kongres 

Młodzieżowych Rad Gmin 2017, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 

3075/17 4.10.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3076/17 4.10.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3077/17 4.10.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3078/17 4.10.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3079/17 4.10.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3080/17 4.10.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3081/17 4.10.2017r.  Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3082/17 12.10.2017r. zatwierdzenia zmian w Rocznych Planach Działań na 2017 r. w 

ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 realizowanych przez Departament Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego 

3083/17 12.10.2017r. Przyjęcia stanowiska Zarządu Województwa dotyczącego zmian 

w Kontrakcie Terytorialnym polegających na wprowadzeniu 

nowego przedsięwzięcia . "Budowa Kampusu laboratoryjnego 

Głównego Urzędu Miar w Kielcach" 

3084/17 12.10.2017r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów 

w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów gimnazjów i liceów 

ogólnokształcących w ramach projektu pn. Świętokrzyski 

program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów 

ogólnokształcących 

3085/17 12.10.2017r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów 

w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów szkół zawodowych w 

ramach projektu pozakonkursowego Województwa 

Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla 

uczniów szkół zawodowych 

3086/17 12.10.2017r. w sprawie udzielenia p. Jackowi Wołowcowi pełnomocnictwa do 

kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną 

pod nazwą Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

w Kielcach 

3087/17 12.10.2017r. w sprawie udzielenia p. Urszuli Salwie pełnomocnictwa do 

kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną 

pod nazwą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. 

3088/17 12.10.2017r. w sprawie udzielenia p. Danucie Latos pełnomocnictwa do 

kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną 

pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Skarżysku-Kamiennej. 

3089/17 12.10.2017r.  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3072.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3073.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3074.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3075.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3076.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3077.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3078.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3079.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3080.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3081.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3084.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3085.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3086.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3087.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3088.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3089.2017.pdf


w sprawie udzielenia p. Teresie Teper pełnomocnictwa do 

kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną 

pod nazwą Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim 

Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 

3090/17 12.10.2017r.  

w sprawie przyznania nagród i wyróżnień „Talenty 

Świętokrzyskie” 

3091/17 12.10.2017r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Korona Handball w Kielcach 

realizacji zadania publicznego pn. Ogólnopolski Turniej Piłki 

Ręcznej Dziewcząt, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

3092/17 12.10.2017r. Podziału środków PFRON w 2017 r. w ramach ogłoszonego III 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 

3093/17 12.10.2017r. w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu konkursu Lider 

Ekonomii Społecznej 

w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska 

Ekonomia Społeczna”, realizowanego  

na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 

Wspieranie ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej 

w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 

Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej 

3094/17 12.10.2017r. zatwierdzenia szczegółowego Harmonogramu realizacji zadań 

Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania 

Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na 2018 rok w ramach 

Krajowego Programu. 

3095/17 12.10.2017r. udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

upoważnienia Pani Irenie Sochackiej -  p.o. Dyrektora 

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego  

w Kielcach do reprezentowania organu w sprawach 

wynikających z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020, w szczególności związanych z prowadzeniem 

kontroli, odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi oraz 

ustalaniem i nakładaniem korekt finansowych w obszarze 

działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

3096/17 12.10.2017r. udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

upoważnienia Panu Przemysławowi Janiszewskiemu - p.o. 

Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do reprezentowania 

organu w sprawach wynikających z realizacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, w szczególności związanych z prowadzeniem 

kontroli, odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi oraz 

ustalaniem i nakładaniem korekt finansowych w obszarze 

działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

3097/17 12.10.2017r. udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

upoważnienia Panu Stanisławowi Piskorkowi - Zastępcy 

Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3090.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3091.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3092.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3093.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3094.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3095.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3096.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3097.2017.pdf


Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do reprezentowania 

organu w sprawach wynikających z realizacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, w szczególności związanych z prowadzeniem 

kontroli, odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi oraz 

ustalaniem i nakładaniem korekt finansowych w obszarze 

działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego 

3098/17 12.10.2017r. udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

upoważnienia Pani Irenie Sochackiej - p.o. Dyrektora 

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach do 

reprezentowania organu w sprawach wynikających z realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wyłącznie związanych z 

wezwaniem do wykupienia weksla i jego wypełnienia w celu 

odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi. 

3099/17 12.10.2017r. udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

upoważnienia Panu Przemysławowi  Janiszewskiemu - p.o. 

Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w 

Kielcach   do reprezentowania organu w sprawach wynikających 

z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wyłącznie związanych z 

wezwaniem do wykupienia weksla i jego wypełnienia w celu 

odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi. 

3100/17 12.10.2017r. udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

upoważnienia Panu Stanisławowi Piskorkowi - Zastępcy 

Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach   

do reprezentowania organu w sprawach wynikających z realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wyłącznie związanych z 

wezwaniem do wykupienia weksla i jego wypełnienia w celu 

odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi. 

3101/17 12.10.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3102/17 12.10.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3103/17 12.10.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3104/17 12.10.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3105/17 12.10.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3106/17 17.10.2017r. zatwierdzenia i przyjęcia przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego "Wykazu Programów Rewitalizacji 

Województwa Świętokrzyskiego" 

3107/17 17.10.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego  

w ciągu drogi krajowej nr 78 na odcinku Nagłowice - Prząsław 

od km 183+530 do km 186+332 str. lewa od km 186+332 do km 

190+412 (str. prawa)" realizowana w ramach: Poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie 

świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Nagłowice-Prząsław w 

ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych 

3108/17 17.10.2017r. wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.02.01.00-IZ.00-26-103/17  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3098.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3099.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3100.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3101.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3102.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3103.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3104.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3105.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3106.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3107.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3108.2017.pdf


w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka 

Działania 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia 

poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020, 

3109/17 17.10.2017r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

Osi 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa 

ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych 

3110/17 17.10.2017r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych Konkurs dedykowany OSI – obszary funkcjonalne 

miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

3111/17 17.10.2017r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia 

podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych, Konkurs 

dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary o 

najgorszym dostępie do usług publicznych 

3112/17 17.10.2017r. zmiany uchwały Nr 2497/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie podziału 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2017r. na realizację zadań Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego w zakresie: 1) dofinansowania 

robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1332, z 

późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w 

związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem 

rozbiórki tych obiektów; 2) dofinansowania kosztów działania 

zakładów aktywności zawodowej 

3113/17 17.10.2017r. zmieniającej Uchwałę Nr 452/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

powołania Członków Regionalnego Komitetu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej 

3114/17 17.10.2017r. wskazania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki 

Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” 

Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie 

3115/17 17.10.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3116/17 17.10.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3117/17 17.10.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3118/17 17.10.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3119/17 17.10.2017r. zmiany uchwały nr 2409/17 z dnia 15 marca 2017 roku w 

sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 w ramach Osi 

Priorytetowej 3  – Efektywna i zielona energia Działania 3.1 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3109.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3110.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3111.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3112.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3113.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3114.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3115.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3116.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3117.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3118.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3119.2017.pdf


Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – 

PROJEKTY PARASOLOWE, wraz z załącznikami. 

3120/17 20.10.2017r. rozstrzygnięcie konkursu i warunkowy wybór projektów 

zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr  RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16  dla 

Działania 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element 

strategii terytorialnej dla określonych obszarów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020 dla projektów realizowanych w zakresie potencjału 

endogenicznego. 

3121/17 23.10.2017r. Uchylenia uchwały nr 3058/17 z dnia 27 września 2017r w 

sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033 

3122/17 25.10.2017r. zmiany treści uchwały Nr 2573/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 17 maja 2017r.  

w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa 

ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 42 w m. 

Ruda Maleniecka na odcinku od km 199+490 do km 199+990 

strona prawa oraz od km 199+990 do km 200+950 strona lewa" 

realizowanego w ramach Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 42 w 

miejscowości Ruda Maleniecka w ramach PBDK - Program 

Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. 

3123/17 25.10.2017r. Zatwierdzenia „Programu regionalnego na rzecz aktywizacji 

zawodowej osób bezrobotnych w wieku 50+” opracowanego 

przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, którego realizacja 

zaplanowana została w 2018 roku. 

3124/17 25.10.2017r. Zatwierdzenia listy rankingowej operacji typu "Scalanie 

gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje 

związane z rozwojem, modernizacją  

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

3125/17 25.10.2017r. zmiana załącznika nr 1 do Uchwały nr 2277/17 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2017 roku w 

sprawie rozstrzygnięcia konkursu, i wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 

RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16 dla Działania 1.2 Badania i 

rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3126/17 25.10.2017r. zmiany załącznika do Uchwały nr 2810/17 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie warunkowego wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-

26-071/16 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP 

(konkurs dla projektów realizowanych w oparciu o regionalną 

pomoc inwestycyjną) Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3127/17 25.10.2017r. cofnięcia oświadczenia woli z dnia 20 listopada 2012 roku o 

rozwiązaniu umowy numer UDA-RPSW.01.01.00-26-190/09-00 

zawartej w dniu 28 stycznia 2010 roku  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3120.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3121.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3122.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3123.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3124.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3125.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3126.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3127.2017.pdf


o dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.01.01.00-26-190/09 

pod nazwą: BABY JAGOWO” – stworzenie nowego produktu 

turystycznego w celu podniesienia konkurencyjności 

Przedsiębiorstwa Turystyczno Handlowego „JAGA TOUR” 

realizowanego przez Pana Grzegorza Łojka zamieszkałego: Huta 

Szklana 34, 26-004 Bieliny, PESEL: 68022113638, 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 

Przedsiębiorstwo Turystyczno Handlowe „JAGA TOUR” 

Grzegorz Łojek z siedzibą: Huta Szklana 34, 26-004 Bieliny, 

NIP: 657-101-77-29, REGON: 290568655. 

3128/17 25.10.2017r. rozstrzygnięcia konkursu  i warunkowego wyboru projektów do 

dofinansowania                      w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-122/17             

dedykowanego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszaru 

Uzdrowiskowego w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo 

naturalne i kulturowe Działania 4.4 ,,Zachowanie dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego’’ Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020. 

3129/17 25.10.2017r. wniosku Doroty Klefas - Baruchy, zamieszkałej ul. Ogrodowa 

1A, 26-010 Bodzentyn,  

o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007 -2013 wydał w dniu 26 lipca 2017 r. decyzję nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-197/10-2017/14 orzekającą o 

zwrocie części dofinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych. 

3130/17 25.10.2017r. Zmiany uchwały nr 2926/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 

wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

3131/17 25.10.2017r. Zmiany uchwały nr 2610/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia 

wzoru Porozumienia o dofinansowanie projektu 

współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

3132/17 25.10.2017r. Zmiany uchwały nr 2927/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 

wzoru Decyzji o dofinansowaniu projektu współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

3133/17 25.10.2017r. zmiany uchwały nr 2921/17 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w 

sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-159/17  

w ramach w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi 

publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” - 

konkurs przeznaczony dla podmiotów leczniczych realizujących 

świadczenia zdrowotne z zakresu geriatrii, opieki 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3128.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3129.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3130.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3131.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3132.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3133.2017.pdf


długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej - 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, wraz z załącznikami. 

3134/17 25.10.2017r. zmiany Uchwały Nr 778/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2015 roku w sprawie 

przyjęcia wzoru pre-umowy w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 dotyczącego przygotowania projektów konkursowych. 

3135/17 25.10.2017r. zatwierdzenia Rocznych Planów Działań na 2018 r. w ramach 

Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020 realizowanych przez Departament Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego 

3136/17 25.10.2017r. Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 

dofinansowania w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka  

z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.2.3 Rozwój 

wysokiej jakości usług zdrowotnych 

3137/17 25.10.2017r. Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 

dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.5.1 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na 

rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU 

3138/17 25.10.2017r. zlecenia Fundacji Perfekta Dance realizacji zadania publicznego 

pn. „I Open Polish Cheer Cup” Busko-Zdrój 2017 , z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3139/17 25.10.2017r. w sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu Handbalove Busko w 

Busku-Zdroju realizacji zadania publicznego pn. Ogólnopolski 

Charytatywny Turniej Piłki Ręcznej, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert 

3140/17 25.10.2017r. w sprawie przyznania nagrody „Talenty Świętokrzyskie” 

3141/17 25.10.2017r. zlecenia Stowarzyszeniu Klub Wodny „Kon-Tiki” w Pińczowie 

realizacji zadania publicznego pn. Koncert Artura Dudkiewicza, 

z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3142/17 25.10.2017r. konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego  

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa 

Świętokrzyskiego 

3143/17 25.10.2017r. Przyjęcia i przekazania do rozpatrzenia Sejmikowi Województwa 

Świętokrzyskiego projektów uchwał w sprawie nadania statutów 

podmiotom leczniczym podległym Samorządowi Województwa 

Świętokrzyskiego 

3144/17 25.10.2017r. w sprawie przyjęcia do realizacji Regionalnego Programu 

Zdrowotnego pn. „Program zapobiegania i wczesnego 

wykrywania cukrzycy typu 2”. 

3145/17 25.10.2017r. powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i 

upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

3146/17 25.10.2017r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 2261/17 z dnia 25 stycznia 2017 

r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach 

przedsięwzięcia  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3134.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3135.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3136.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3137.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3138.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3139.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3140.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3141.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3142.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3143.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3144.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3145.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3146.2017.pdf


„Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” 

3147/17 25.10.2017r. w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 

województwa świętokrzyskiego na lata 2017 – 2033 

3148/17 25.10.2017r. informacji o wykonaniu budżetu województwa 

za III kwartał 2017 roku 

3149/17 25.10.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3150/17 25.10.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3151/17 25.10.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3152/17 25.10.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3153/17 25.10.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3154/17 25.10.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3155/17 25.10.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3156/17 25.10.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3157/17 25.10.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3158/17 25.10.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3159/17 25.10.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3160/17 25.10.2017r. zmiana załącznika nr 2 do Uchwały nr 1958/16 z dn. 16 listopada 

2016 zmieniająca Uchwałę nr 1089/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dn. 13 stycznia 2016 roku w sprawie 

przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) 

oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

3161/17 2.11.2017r. przyjęcia treści projektu uchwały Sejmiku w sprawie 

powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu 

Małopolskiemu zadania organizacji publicznego transportu 

zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej 

Sędziszów – Kraków Główny/Skawina, na odcinku od 

Sędziszowa do granicy województwa świętokrzyskiego i 

wyrażenie zgody na wniesienie tematu pod obrady Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego 

3162/17 2.11.2017r. sporządzenia sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki 

odpadami dla województwa świętokrzyskiego 

3163/17 2.11.2017r. powierzenia obowiązków i uprawnień likwidatora  wojewódzkiej 

samorządowej jednostki organizacyjnej - jednostki budżetowej 

pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń  

Wodnych w Kielcach 

3164/17 2.11.2017r. przyjęcia projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska 

przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych  

w pobliżu dróg wojewódzkich z terenu województwa 

świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne 

oddziaływanie akustyczne wraz z Prognozą oddziaływania na 

środowisko projektu programu 

3165/17 2.11.2017r. wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa 

Świętokrzyskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

UMWŚ do partnerstwa z czterema ROPS-ami (województwa: 

podkarpackie, mazowieckie, podlaskie, lubelskie - Makroregion 

I) w ramach POWER Działanie 2.5 "Wypracowanie i wdrożenie 

modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i 

integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych 

m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i 

policji" i udzielenie pełnomocnictwa Regionalnego Ośrodkowi 
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Polityki Społecznej w Rzeszowie - Liderowi do złożenia w 

imieniu Województwa Świętokrzyskiego wniosku  

o dofinansowanie w w/w konkursie 

3166/17 2.11.2017r. przyjęcia Regulaminu Urzędu Marszałkowskiego 

3167/17 2.11.2017r. powołania Rzecznika Funduszy Europejskich 

3168/17 7.11.2017r. przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków 

o dofinansowanie  w ramach  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 na 2017 rok 

3169/17 7.11.2017r. Warunków formalnych dla wszystkich działań w ramach osi 

priorytetowych 1-7 RPOWŚ 2014-2020 

3170/17 7.11.2017r. przyjęcie propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 214-2020 dla Działań:1.3 Wsparcie 

świętokrzyskich Instytucji Otoczenia Biznesu w celu promocji 

innowacji w sektorze przedsiębiorstw; 2.2 Tworzenie nowych 

terenów inwestycyjnych; 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 3.2. Efektowość 

energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach;  

3.3. Poprawa efektowości energetycznej w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym; 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej; 4.1 

Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich 

skutków (Typ projektu: Zbiorniki małej retencji poldery 

zalewowe); 4.2 Gospodarka odpadami, 4.3 Gospodarka wodno-

ściekowa; 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego; 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych 

przyrodniczo; 5.1 Infrastruktura drogowa; 6.1 Efektywność 

energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF; 6.2 

Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona 

mobilność miejska – ZIT KOF; 6.3 Ochrona i wykorzystanie 

obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF; 6.4 Infrastruktura 

drogowa – ZIT KOF; 7.3  Infrastruktura zdrowotna i społeczna 

(Typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę usług ochrony 

zdrowia – Choroby Układu Oddechowego); 7.3  Infrastruktura 

zdrowotna i społeczna (Typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę 

usług ochrony zdrowia – Choroby Układu Kostno-Stawowego 

i/lub Mięśniowego); 7.3  Infrastruktura zdrowotna i społeczna 

(Typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę usług ochrony 

zdrowia – Lecznictwo Uzdrowiskowe na rzecz Osób Dorosłych 

dedykowane Chorobom Układu Krążenia oraz Chorobom 

Układu Kostno-Stawowego i Mięśniowego); 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

3171/17 7.11.2017r. zmiany Uchwały Nr 2618/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i 

warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-

26-069/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo 

naturalne i kulturowe Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa 

kulturowego  

i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

3172/17 7.11.2017r. zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 2276/17 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2017 roku w 
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sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i 

wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 w 

ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka 

Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020; zmiana poziomu środków przeznaczonych do 

zakontraktowania w ramach konkursu 

3173/17 7.11.2017r. zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 26.09.2017 r. przez 

Tomasza Adama Wireckiego zamieszkałego 26-052 Słowik, ul. 

Markowizna 56, gmina Sitkówka-Nowiny wpłaty w wysokości: 

4 000,00 zł na poczet zobowiązań z tytułu zwrotu 

dofinansowania i odsetek, począwszy od zobowiązań o 

najwcześniejszych terminach płatności i odsetek w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, orzeczonych Decyzją 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-037/11-2016/18 z dnia 

29.12.2016 r, 

3174/17 7.11.2017r. wyrażenie zgody na cesję wierzytelności wynikających z Umowy 

nr 258/56/17 z dnia 24 lipca 2017 r. zawartej pomiędzy 

Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, a P.W. ATEX 

sp. z o.o., ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice, 

3175/17 7.11.2017r. wyrażenia zgody dla  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Kielcach na użyczenie pomieszczenia o powierzchni  8 m2  na 

okres 1 roku 

3176/17 7.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3177/17 7.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3178/17 7.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3179/17 7.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3180/17 7.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3181/17 7.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3182/17 7.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3183/17 7.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3184/17 7.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

 3185

/17 

15.11.2017r. w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018-2032 

3186/17 15.11.2017r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej województwa 

świętokrzyskiego na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i 

materiałami informacyjnymi 

 

3187/17 15.11.2017r. Przyjęcia procedur związanych z obsługą działań Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 delegowanych 

do wdrażania na poziomie Samorządu Województwa. 

3188/17 15.11.2017r. w sprawie projektów uchwał Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego: w sprawie zmiany uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego Nr XXVI/371/16 z dnia 26 

września 2016 r. w sprawie utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego 

Parku Krajobrazowego; . w sprawie zmiany uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/872/14 z dnia 13 

listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Suchedniowsko-

Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego; w sprawie zmiany 

uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr 

XLIX/876/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia 
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Kozubowskiego Parku Krajobrazowego; w sprawie zmiany 

uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr 

XLIX/875/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia 

Szanieckiego Parku Krajobrazowego. 

3189/17 15.11.2017r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu pn. 

Aktualizacja „Programu budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków dla województwa świętokrzyskiego na lata 2018 – 2021 

z perspektywą do 2026 roku” 

3190/17 15.11.2017r. Udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Arkadiusza Kubca - 

Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Transportu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 

wykonywania zadań Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

związanych z pełnieniem funkcji zarządzającego lotniskiem w 

Masłowie k/Kielc (EPKA). 

3191/17 15.11.2017r. Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 

dofinansowania w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka  

z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.2.1 Rozwój 

wysokiej jakości usług społecznych. Konkurs dedykowany OSI – 

obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary 

wiejskie) 

3192/17 15.11.2017r. Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 

dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.2 

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie. 

3193/17 15.11.2017r. zatwierdzenia Rocznych Planów Działań na 2018 r. w ramach 

Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 

3194/17 15.11.2017r. Wyrażenia woli przystąpienia w charakterze partnera do sieci 

współpracy, tworzonej przez samorząd Województwa 

Lubuskiego w ramach konkursu dotacji, ogłoszonego przez 

Ministerstwo Rozwoju w piśmie z dnia 06.10.2017, sygnatura 

DZF-I.7660.5.2017.KD, na podstawie zaproszenia do udziału w 

pracach sieci  wystosowanego przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubuskiego pismem z dn. 18.10.2017 r., 

sygnatura DFS.X.051.1.2017. Celem ww. konkursu dotacji jest 

wsparcie Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami 

Operacyjnymi 2014-2020 w zakresie wdrażania Europejskiego 

Funduszu Społecznego.    

3195/17 15.11.2017r. wszczętego z urzędu  pismem znak: DFS.VI-433-RPO-1.1-91-

2013.KM z dnia 05.02.2013 r. postępowania administracyjnego 

w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zwrotu przez 

Grzegorza Łojek zamieszkałego: Huta Szklana 34, 26-004 

Bieliny, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

Przedsiębiorstwo Turystyczno Handlowe „JAGA TOUR” 

Grzegorz Łojek z siedzibą: Huta Szklana 34, 26-004 Bieliny 

całości dofinansowania wypłaconego na podstawie umowy o 

dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-190/09-00 zawartej 

w dniu 28 stycznia 2010 r.  
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3196/17 15.11.2017r. dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego 

realizacji 

3197/17 15.11.2017r. w sprawie zatwierdzenia Rocznych Planów Działań w ramach 

Osi priorytetowej 11 Pomoc Techniczna RPOWŚ na lata 2014-

2020 na rok 2018. 

3198/17 15.11.2017r. zmiana Uchwały nr 2517/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenie poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i 

warunkowy wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia po 

I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr  

RPSW.07.04.00-IZ.00-26-061/16  dla Działania 7.4 „Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej dla projektów 

realizowanych  

w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej z 

wyłączeniem szkół wyższych” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020; 

3199/17 15.11.2017r. Przyjęcia Rocznych Planów Działań w ramach Pomocy 

Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2018  

w zakresie działań Departamentu Polityki Regionalnej. 

3200/17 15.11.2017r. Aktualizacja składu Konsorcjum na rzecz rozwoju inteligentnych 

specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego. 

3201/17 15.11.2017r. Porozumienia dotyczącego rozszerzenia działań "Polskiego 

Konsorcjum Bioregionów"  o nowe dziedziny i utworzenia 

platformy współpracy o nazwie "Bioregiony Centralnej              i 

Wschodniej Europy" 

3202/17 15.11.2017r. Listu intencyjnego dotyczącego stworzenia synergii i 

przyczynienia się do rozwoju miast dodatnich energetycznie, 

zrównoważonych i przyjaznych mieszkańcom przez 

Województwo Świętokrzyskie z Województwami: Łódzkim, 

Lubelskim, Małopolskim, Opolskim, Pomorskim oraz European 

Construction Technology Platform (Europejską Platformą 

Technologii Budownictwa) 

3203/17 15.11.2017r. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy. 

3204/17 15.11.2017r. zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Muzeum 

Narodowego w Kielcach. 

3205/17 15.11.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w 

Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej". 

3206/17 15.11.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Budowa chodnika i odwodnienia drogi 

powiatowej nr 0292T Podgród-Ćmińsk wraz z remontem 

nawierzchni na odcinku od km 2+750 do km 3+010 - ul. Wykień 

w miejscowości Ćmińsk, Gmina Miedziana Góra". 

3207/17 15.11.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 

0290T na odc. od km 3+880 do km 4+770, tj. ul. Łazy od 

skrzyżowania DK 74 do skrzyżowania z ul. Herby w msc. 

Miedziana Góra”. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3196.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3197.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3198.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3199.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3200.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3201.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3202.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3203.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3204.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3205.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3206.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3207.2017.pdf


3208/17 15.11.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa ulicy Nowe Piaski w 

Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od ulicy Kolonia 

Robotnicza do ulicy Grzybowej". 

3209/17 15.11.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Budowa drogi gminnej łączącej ul. 

Zachodnią z ul. Gimnazjalną w Końskich". 

3210/17 15.11.2017r.  

wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 

0290T na odc. od km 4+770 do km 5+260, tj. od  

ul. Łazy w kierunku wschodnim na dł. odcinka 490 m w msc. 

Miedziana Góra”. 

3211/17 15.11.2017r. zmiany treści uchwały Nr 3107/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2017r. w sprawie 

wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w 

ciągu drogi krajowej nr 78 na odcinku Nagłowice - Prząsław od 

km 183+530 do km 186+332 str. lewa od km 186+332 do km 

190+412 (str. prawa)" realizowanego w ramach Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie 

świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Nagłowice - Prząsław w 

ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. 

3212/17 15.11.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 

0288T Laskowa - Kostomłoty Pierwsze na odc. od km: 0+300 do 

km: 2+600 ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie, gm. 

Miedziana Góra”. 

3213/17 15.11.2017r. konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2018 r. oraz powołania zespołu opiniodawczo 

- konsultacyjnego projekt  Programu.   

3214/17 15.11.2017r. Rozpatrzenie ofert złożonych w trybie z pominięciem otwartego 

konkursu ofert, na wsparcie ze środków PFRON w 2017 r. 

realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 

organizacjom pozarządowym. 

3215/17 15.11.2017r. w sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej do badania 

sprawozdania finansowego               Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze za 2017  

i 2018 rok. 

3216/17 15.11.2017r. w sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej do badania 

sprawozdania finansowego               Świętokrzyskiego Centrum 

Onkologii w Kielcach za 2017 i 2018 rok. 

3217/17 15.11.2017r. w sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej do badania 

sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach za 2017 i 2018 rok. 

3218/17 15.11.2017r.  

w sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej do badania 

sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze za 2017 i 2018 rok. 

3219/17 15.11.2017r. w sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej do badania 

sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii w Morawicy za 2017 i 2018 rok. 

3220/17 15.11.2017r. w sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej do badania 

sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3208.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3209.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3210.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3211.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3212.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3213.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3214.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3215.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3216.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3217.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3218.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3219.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3220.2017.pdf


Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach               

za 2017 i 2018 rok. 

3221/17 15.11.2017r. w sprawie zmiany uchwały nr 2642/10 z dnia 02.06.2010r.  

dotyczącej  powołania z inicjatywy Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów 

zmienionej uchwałą Nr 753/15 z 7.10.2015r. 

3222/17 15.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3223/17 15.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3224/17 15.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3225/17 15.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3226/17 15.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3227/17 15.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3228/17 15.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3229/17 15.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3230/17 20.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3231/17 20.11.2017r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 2261/17 z dnia 25 stycznia 2017 

r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach 

przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 

2014-2020” 

3232/17 22.11.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn: „Budowa układu obwodnicowego m. 

Staszów odc. DW764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 

6+268,22” 

3233/17 22.11.2017r. zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie 

powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

zmienionej Uchwałą Nr 518/15 z dnia 8 lipca 2015 r., Uchwałą 

Nr 622/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr 1071/16 z dnia 

7 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr 1285/16 z dnia 23 marca 2016 r., 

Uchwałą Nr 1441/16 z dnia 20 maja 2016 r., Uchwałą Nr 

1558/16 z dnia 17 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr 1742/16 z dnia 

31 sierpnia 2016 r., 

3234/17 22.11.2017r. przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 6), 

3235/17 22.11.2017r. przyjęcia nowych członków do składu Konsorcjum na rzecz 

rozwoju inteligentnych specjalizacji Województwa 

Świętokrzyskiego - Technologie informacyjno-komunikacyjne, 

3236/17 22.11.2017r. zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 1958/16 z dn. 16 listopada 

2016 zmieniająca Uchwałę nr 1089/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dn. 13 stycznia 2016 roku w sprawie 

przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) 

oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

3237/17 22.11.2017r. przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (KOP)  - 

obowiązującego dla konkursów ogłaszanych po wejściu w życie 

ustawy z 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz 

niektórych innych ustaw (konkursy ogłaszane od 2 września 

2017 roku) oraz powołanie członków Komisji Oceny Projektów 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3221.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3222.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3223.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3224.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3225.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3226.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3227.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3228.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3229.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3230.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3231.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3232.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3233.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3234.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3235.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3236.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3237.2017.pdf


(KOP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 

3238/17 22.11.2017r. przyjęcia zaktualizowanych wzorów umów i decyzji o 

dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020, 

3239/17 22.11.2017r. zatwierdzenia zaktualizowanego Regulaminu Pracy Komisji 

Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

RPOWŚ na lata 2014-2020 w Departamencie Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z załącznikami 

przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

Uchwałą Nr 623/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r. i 

zaktualizowanym: Uchwałą Nr 1390/16 z dnia 27 kwietnia 2016 

r., Uchwałą Nr 2238/17 z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr 

2326/17 z dnia 22 lutego 2017 r.,  Uchwałą Nr 2628/17 z dnia 26 

maja 2017 r., 

3240/17 22.11.2017r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca 

szanse na zatrudnienie Konkurs dedykowany jest OSI – obszary 

funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, 

3241/17 22.11.2017r. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Muzeum Wsi Kieleckiej  

w Kielcach za 2017 i 2018 r., 

3242/17 22.11.2017r. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. 

Piłsudskiego w Kielcach za 2017 i 2018 

3243/17 22.11.2017r. przyznanie stypendiów Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3244/17 22.11.2017r. Przyjęcia zaktualizowanego Wykazu Kandydatów na Ekspertów 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działań finansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3240.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3241.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3242.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3243.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3244.2017.pdf


3245/17 22.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017r. 

3246/17 22.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017r. 

3247/17 22.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017r. 

3248/17 22.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017r. 

3249/17 22.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017r. 

3250/17 22.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017r. 

3251/17 22.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017r. 

3252/17 22.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017r. 

3253/17 22.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017r. 

3254/17 22.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017r. 

3255/17 22.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017r. 

3256/17 22.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017r. 

3257/17 22.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017r. 

3258/17 22.11.2017r. Zmiany uchwały Nr 226/17 z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie 

wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „ 

Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2017-2020”. 

3259/17 22.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017r. 

3260/17 29.11.2017r. akceptacji treści Porozumienia w sprawie powierzenia przez 

Województwo Świętokrzyskie Województwu Małopolskiemu 

zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w 

transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sędziszów – 

Kraków Główny/Skawina, na odcinku od Sędziszowa do granicy 

województwa świętokrzyskiego 

3261/17 29.11.2017r. zatwierdzenia po zmianach  planu finansowego  Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2017 rok 

3262/17 29.11.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Budowa obwodnicy 

m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z 

rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do km 

ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T)", 

3263/17 29.11.2017r. Przyjęcie Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie 

w trybie konkursowym na 2018 rok w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 

3264/17 29.11.2017r. przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 7 

3265/17 29.11.2017r. zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie 

projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.08.03.02-

IZ.00-26-095/17, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.2 

Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji 

kluczowych, 

3266/17 29.11.2017r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

Osi 8–Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

RPOWŚ na lata 2014-2020 dla EFS Poddziałanie 8.3.1 

Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej 

Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - 

obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych, 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3245.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3246.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3247.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3248.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3249.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3250.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3251.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3252.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3253.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3254.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3255.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3256.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3257.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3258.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3259.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3260.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3261.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3262.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3263.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3264.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3265.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3266.2017.pdf


3267/17 29.11.2017r. zatwierdzenia zaktualizowanego Regulaminu Pracy Komisji 

Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe 

współfinansowane  

z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-

2020  

w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego wraz  

z załącznikami przyjętego przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 623/15 z dn. 19 sierpnia 2015 r. i 

zaktualizowanym: Uchwałą Nr 1390/16 z dn. 27 kwietnia 2016 

r., Uchwałą Nr 2238/17 z dn. 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr 

2326/17 z dn. 22 lutego 2017 r.,  Uchwałą Nr 2628/17 z dn. 26 

maja 2017 r., Uchwałą Nr 3239/17 z dn. 22 listopada 2017 r., 

3268/17 29.11.2017r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.01-IZ.00-26-

165/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu 

opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności 

zawodowej wraz z załącznikami, 

3269/17 29.11.2017r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.02-IZ.00-26-

166/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie 

wraz z załącznikami, 

3270/17 29.11.2017r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.03-IZ.00-26-

167/17 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w 

zakresie stosowania TIK wraz z załącznikami 

3271/17 29.11.2017r. zmiany składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego, 

3272/17 29.11.2017r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.03.00-IZ.00-26-168/17 w ramach Osi priorytetowej 

VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura 

zdrowotna  

i społeczna”  konkurs poświęcony wsparciu oddziałów 

szpitalnych oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych 

regionalnych podmiotów leczniczych  

i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych, które 

realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne, całodobowe                                         

i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom 

układu oddechowego - Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami, 

3273/17 29.11.2017r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.03.00-IZ.00-26-169/17 w ramach Osi priorytetowej 

VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura 

zdrowotna  

i społeczna” - konkurs poświęcony wsparciu oddziałów oraz 

innych komórek organizacyjnych regionalnych podmiotów 

leczniczych, a także współpracujących z nimi pracowni 

diagnostycznych, które realizują na rzecz osób dorosłych 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3267.2017.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3268.2017.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3269.2017.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3270.2017.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3271.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3272.2017.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3273.2017.zip


stacjonarne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne 

dedykowane chorobom układu kostno-stawowego i/lub 

mięśniowego - Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz  

z załącznikami, 

3274/17 29.11.2017r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.03.00-IZ.00-26-170/17 w ramach Osi priorytetowej 

VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura 

zdrowotna  

i społeczna” - konkurs poświęcony wsparciu oddziałów oraz 

innych jednostek  

 komórek organizacyjnych regionalnego lecznictwa 

uzdrowiskowego  

i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych, które 

realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne, całodobowe i 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom 

układu krążenia oraz chorobom układu kostno-stawowego i 

mięśniowego - dedykowany wyłącznie dla OSI Obszar 

uzdrowiskowy- Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami 

3275/17 29.11.2017r. zmiany Decyzji Nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0003/16-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 2684/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie dofinansowania  Projektu 

jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach 

Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 

„Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji, 

3276/17 29.11.2017r. rozstrzygnięcia konkursu  i wybór projektów do dofinansowania 

w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.02.00-IZ.00-26-074/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 

– Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.2 Gospodarka 

odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

3277/17 29.11.2017r. zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

składu Kapituły X edycji nagrody "Świętokrzyska Victoria", 

3278/17 29.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3279/17 29.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3280/17 29.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

2381/17 29.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3282/17 29.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3283/17 29.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3284/17 29.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3285/17 29.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3286/17 29.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3287/17 29.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3288/17 29.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3274.2017.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3275.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3276.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3277.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3278.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3279.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3280.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3281.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3282.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3283.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3284.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3285.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3286.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3287.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3288.2017.pdf


3289/17 29.11.2017r. wyrażenia zgody na powołanie Pana Szymona Białego na 

stanowisko pełniącego obowiązki zastępcy dyrektora 

Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach 

3290/17 29.11.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3291/17 29.11.2017r. ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2017 – 

2033 

3292/17 1.12.2017r. Rozstrzygnięcie konkursu, zwiększenie poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i  

warunkowy wybór projektów do dofinansowania                           

w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.04.00-IZ.00-26-121/17              dedykowanego dla 

Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszaru Gór 

Świętokrzyskich  

w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i 

kulturowe Działania 4.4 ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego’’ Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3293/17 1.12.2017r. Zmiana załącznika do Uchwały Nr 2009/16 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2016 roku  

oraz  zmiana Uchwały nr 3120/2017 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenie poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu  

i warunkowy wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia 

po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr  

RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16  dla Działania 7.2 „Rozwój 

potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej 

dla określonych obszarów” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020; 

3294/17 06.12.2017r. Przyjęcia raportu z realizacji „Programu małej retencji dla 

województwa świętokrzyskiego” za lata 2015-2016 

3295/17 06.12.2017r. Uchylenia Uchwały Nr XI/192/07 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia 

„Programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego” 

3296/17 06.12.2017r. Ustalenia podziału środków Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego dla samorządów powiatowych na finansowanie 

w 2018 roku działań na rzecz kształcenia ustawicznego 

pracowników i pracodawców. 

3297/17 06.12.2017r. Ustalenia podziału kwot środków Funduszu Pracy dla 

samorządów powiatowych na finansowanie  

w 2018 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia  

i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań. 

3298/17 06.12.2017r.  

w sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu „KSZO” w Ostrowcu 

Świętokrzyskim realizacji zadania publicznego pn. Organizacja 

Ogólnopolskiego Świąteczno-Noworocznego Turnieju Piłki 

Siatkowej Dziewcząt – Kadetki o Puchar Marszałka 

Województwa Świętokrzyskiego, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert 

3299/17 06.12.2017r. zlecenia Stowarzyszeniu „Nasz Nieskurzów”  realizacji zadania 

publicznego pn. Wydanie zbioru Kantyczek, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3289.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3290.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3291.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3292.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3293.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3294.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3295.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3296.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3297.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3298.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3299.2017.pdf


3300/17 06.12.2017r. w sprawie zlecenia Kieleckiemu Klubowi Sportowemu Karate w 

Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Świętokrzyski 

Mikołajkowy Turniej Karate, z pominięciem otwartego konkursu 

ofert 

3301/17 06.12.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Budowa mostu przez rzekę Czarną w 

m. Smyków w ciągu drogi powiatowej Nr 0349T Pierzchnica-

Raków-Rakówka w km: 11+280". 

3302/17 06.12.2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na głosowanie pisemne uchwały 

Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na 

zaciągnięcie zobowiązania przez ”Przewozy Regionalne” sp. z 

o.o. poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umów: 

o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób oraz 

o przydzielenie zdolności przepustowej, obowiązujących w 

rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018, czyli na głosowanie bez 

odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki. 

3303/17 06.12.2017r. W sprawie oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały 

Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na 

zaciągnięcie zobowiązania przez ”Przewozy Regionalne” sp. z 

o.o. poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umów: 

o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób oraz 

o przydzielenie zdolności przepustowej, obowiązujących w 

rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018, czyli na głosowanie bez 

odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki. 

3304/17 06.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3305/17 06.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3306/17 06.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3307/17 06.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3308/17 06.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3309/17 06.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3310/17 06.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3311/17 06.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3312/17 06.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3313/17 06.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3314/17 06.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3315/17 06.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3316/17 

 

  

3317/17 13.12.2017r. udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa do uczestnictwa w 

dniu 19 grudnia 2017 r. w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” sp.  z o.o. oraz do 

wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa 

Świętokrzyskiego 

3318/17 13.12.2017r. akceptacji przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego treści 

umowy najmu części nieruchomości zajętej pod lotnisko w 

Masłowie k/Kielc z Aeroklubem Kieleckim, 

3319/17 13.12.2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia  

8 maja 2003r. dotyczącej nadania numerów drogom powiatowym 

oraz drogom gminnym na terenie województwa 

świętokrzyskiego.      

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3300.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3301.2017.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3302.2017.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3303.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3304.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3305.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3306.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3307.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3308.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3309.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3310.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3311.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3312.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3313.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3314.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3315.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3316.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3317.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3318.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3319.2017.pdf


3320/17 12.12.2017r. zmiany uchwały nr 1259/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie powołania 

Komitetu Sterującego dla projektu „Informatyzacja Placówek 

Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ), 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

3321/17 13.12.2017r. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 

im. W. Gombrowicza w Kielcach za 2017 i 2018 r., 

3322/17 13.12.2017r. zaliczenia z urzędu dokonanej w dniach 31.10.2017 r. i 

03.11.2017 r. przez (dane osobowe zanonimizowane) wpłaty w 

łącznej kwocie: 29 000,00 zł na poczet zobowiązań o 

najwcześniejszym terminie płatności wraz z odsetkami, 

orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2016/02 z dnia 

03.02.2016 r. oraz utrzymującą ją w mocy Decyzją Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2016/06 z dnia 

01.06.2016 r., 

3323/17 13.12.2017r. wniosku (dane osobowe zanonimizowane) o udzielenie ulgi w 

spłacie zobowiązania  

z tytułu należności dotyczących zwrotu płatności dokonanych w 

ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich, orzeczonych Decyzją administracyjną nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-197/10-2013/03  

z dnia 23.01.2013 r., przekazanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy o 

dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-197/10-00 Projektu 

nr WND-RPSW.01.01.00-26-197/10, 

3324/17 13.12.2017r. dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi 

Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, 

3325/17 13.12.2017r. zmiana załącznika nr 2 do Uchwały nr 1958/16 z dn. 16 listopada 

2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  w sprawie 

przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) 

oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

3326/17 13.12.2017r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.01-IZ.00-26-

171/18 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu 

opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności 

zawodowej wraz z załącznikami 

3327/17 13.12.2017r. zatwierdzenia zaktualizowanego składu osobowego Komisji 

Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe 

współfinasowane  

z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-

2020 przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3320.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3321.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3322.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3323.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3324.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3325.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3326.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3327.2017.pdf


Uchwałą Nr 686/15 z dnia 09.09.2015 r. i zaktualizowanego 

Uchwałami Nr: 794/15 z dnia 28.10.2015 r., 816/15 z dnia 

05.11.2015 r., 978/15 z dnia 16.12.2015 r., 1088/16 z dnia 

13.01.2016 r., 1115/16 z dnia 28.01.2016 r., 1391/16 z dnia 

27.04.2016 r.,  1445/16 z dnia 20.05.2016 r., 1741/16 z dnia 

31.08.2016 r., 1783/16 z dnia 21.09.2016 r.,  1920/16  

z dnia 09.11.2016 r., 2014/16 z dnia 30.11.2016 r., 2171/17 z 

dnia 04.01.2017 r., 3071/17 z dnia 04.10.2017 r., 

3328/17 13.12.2017r. zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz 

Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów 

wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w 

zakresie kompetencji kluczowych, przyjętej przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 3070/17 z dnia 4 

października 2017 r 

3329/17 13.12.2017r. zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów w 

ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost 

jakości edukacji przedszkolnej konkurs dedykowany Obszarowi 

Strategicznej Interwencji - obszary wiejskie o najgorszym 

dostępie do usług publicznych przyjętej przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 3266/17 z dnia 24 

listopada 2017 r 

3330/17 13.12.2017r. zatwierdzenia Zaktualizowanej listy ocenionych projektów w 

ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego  Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia 

podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych konkurs 

dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary  

o najgorszym dostępie do usług publicznych przyjętej przez 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 3111/17 z 

dnia 17 października 2017 r., 

3331/17 13.12.2017r. przyjęcie sprawozdania z przebiegu i wyniku konsultacji projektu 

dokumentu pn. „Aktualizacja Programu ochrony środowiska 

przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych  

w pobliżu dróg wojewódzkich, których eksploatacja 

spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne wraz z 

Prognozą oddziaływania na środowisko projektu programu”, 

przyjęcie ostatecznej treści projektu dokumentu pn. 

„Aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 

terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg 

wojewódzkich, których eksploatacja spowodowała negatywne 

oddziaływanie akustyczne wraz z Prognozą oddziaływania na 

środowisko projektu programu”, przyjęcie projektu Uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia 

„Aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 

terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg 

wojewódzkich, których eksploatacja spowodowała negatywne 

oddziaływanie akustyczne wraz z Prognozą oddziaływania na 

środowisko projektu programu”, 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3328.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3329.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3330.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3331.2017.pdf


3332/17 13.12.2017r. przyznanie nagrody rocznej za 2016 r. dyrektorom 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

3333/17 13.12.2017r. przyznanie nagrody rocznej za 2016 r. dyrektorom 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

3334/17 13.12.2017r. przyznanie nagrody rocznej za 2016 r. dyrektorom 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

3335/17 13.12.2017r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania  

z tytułu przejścia z mocy prawa  na własność Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Chęcinach, 

oznaczonej w ewidencji gruntów  

w obrębie 0001 jako działka nr 888/6 o pow. 0,0034 ha, 

wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 762 

3336/17 13.12.2017r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania  

z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości położonej  w Strawczynku, 

gmina Strawczyn, oznaczonej  

w ewidencji gruntów jako  działka nr 258/4 o pow. 0,0112 ha, 

wydzielonej pod poszerzenie drogi  wojewódzkiej Nr 748 

3337/17 13.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3338/17 13.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3339/17 13.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3340/17 13.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3341/17 13.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3342/17 13.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3343/17 13.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3344/17 13.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3345/17 13.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3346/17 13.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3347/17 13.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3348/17 13.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3349/17 13.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3350/17 13.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3351/17 13.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3352/17 13.12.2017r. zmiany uchwały Nr 2261/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie 

wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia  

„Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” 

3353/17  20.12.2017r. Zmiany uchwały nr 2323/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia 

wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 

1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020. 

3354/17  20.12.2017r. dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego 

realizacji 

3355/17  20.12.2017r. zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały nr 3120/2017 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2017 w 

sprawie rozstrzygnięcia konkursu warunkowy wybór projektów 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3332.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3333.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3334.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3335.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3336.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3337.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3338.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3339.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3340.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3341.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3342.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3343.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3344.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3345.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3346.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3347.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3348.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3349.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3350.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3351.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3352.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3353.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3354.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3355.2017.pdf


zakwalifikowanych do wsparcia po                          I etapie 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr  RPSW.07.02.00-IZ.00-

26-078/16  dla Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego 

jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020; 

3356/17  20.12.2017r. rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków 

przeznaczonych  

do zakontraktowania w ramach konkursu i warunkowego wyboru 

projektów  

do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 w ramach Osi 

Priorytetowej 6 – Rozwój miast Działania 6.5 ,,Rewitalizacja 

obszarów miejskich i wiejskich’’ Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020. 

 

3357/17  20.12.2017r. zatwierdzenia zmian w Rocznych Planach Działań na 2017 r. w 

ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

realizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego 

Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego. 

3358/17  20.12.2017r. Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywie 

ocenionych projektów  

z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w 

ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie 

przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku 

aktywności zawodowej. 

3359/17  20.12.2017r. Zatwierdzenie Zaktualizowanej listy ocenionych projektów w 

ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego  Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia 

podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych konkurs 

dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary o 

najgorszym dostępie do usług publicznych przyjętej przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 3111/17 z dnia 17 

października 2017 r. oraz zaktualizowanej Uchwałą Nr 3330/17 z 

dnia 13 grudnia 2017 r. 

3360/17  20.12.2017r. Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów w 

ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej–

ZIT Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3356.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3357.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3358.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3359.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3360.2017.pdf


kluczowych, przyjętej przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 3069/17 z dnia 4 października 

2017 r. 

3361/17  20.12.2017r. Udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Sebastianowi 

Janikowi do reprezentowania Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego - pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - przed Wojewódzkim 

Sądem Administracyjnym  

w Kielcach w sprawie I SA/Ke 632/17. 

3362/17  20.12.2017r. w sprawie wskazania jednostek, w których będzie naliczany odpis 

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na każdego 

nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanych 

szkół 

3363/17  20.12.2017r. zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Teatru im. 

Stefana Żeromskiego w Kielcach. 

3364/17  20.12.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Busku 

- Zdroju wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej". 

3365/17  20.12.2017r.  

wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Budowa obwodnicy Ostrowca 

Świętokrzyskiego w ciągu DK nr 9, na odcinku od węzła  

"Brezelia" (z drogą DW 755) do włączenia w istniejącą DK nr 9". 

3366/17 20.12.2017r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa ulicy Żeromskiego w 

Sandomierzu w zakresie budowy chodnika lewostronnego od km 

0+044 do km 0+105". 

3367/17  20.12.2017r.  

wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Modernizacja drogi powiatowej nr 

0309T od skrzyżowania z ulicą ks. Józefa Marszałka w kierunku 

Dąbrowy do skrzyżowania z drogą krajową” – odcinek leśny (od 

km ok. 1+381,90 do km ok. 1+463,40). 

3368/17  20.12.2017r. udzielenie Panu Grzegorzowi Ślusarczykowi – Rzecznikowi 

Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach upoważnienia do reprezentowania 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie 

przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń dotyczących utrudnień i 

propozycji usprawnień w realizacji RPOWŚ na lata 2014 – 2020. 

3369/17  20.12.2017r. w sprawie zmiany uchwały nr 2642/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 02.06.2010r. w sprawie powołania z 

inicjatywy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów oraz przyjęcia 

Regulaminu określającego tryb powołania członków, organizację 

orz tryb działania Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3361.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3362.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3363.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3364.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3365.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3367.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3368.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3369.2017.pdf


3370/17  20.12.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3371/17  20.12.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3372/17  20.12.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3373/17  20.12.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3374/17  20.12.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3375/17  20.12.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3376/17  20.12.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3377/17  20.12.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3378/17  20.12.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3379/17  20.12.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3380/17  20.12.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3381/17  20.12.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3382/17  20.12.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3383/17  20.12.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3384/17  20.12.2017r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3385/17  20.12.2017r. projektów planów finansowych na 2018 rok 

 

3386/17  20.12.2017r. akceptacji przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego treści 

umowy najmu części nieruchomości zajętej pod lotnisko w 

Masłowie k/Kielc z Panem Andrzejem Malcem. 

3387/17  20.12.2017r. „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” 

3388/17  21.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3389/17  21.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3390/17  21.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3391/17  21.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3392/17  21.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3393/17  28.12.2017r. bezpłatnego przekazania mienia ruchomego stanowiącego 

wyposażenie Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Kielcach do Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie oraz udzielenia Pani Annie Koziełło – Dyrektorowi 

Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Kielcach upoważnienia do  podejmowania czynności o 

charakterze organizacyjnym i materialno – technicznym w tym  

zakresie, 

3394/17  28.12.2017r. bezpłatnego przekazania mienia stanowiącego wyposażenie 

Wojewódzkich Magazynów Przeciwpowodziowych w Grotnikach 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3370.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3371.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3372.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3373.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3374.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3375.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3376.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3377.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3378.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3379.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3380.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3381.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3382.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3383.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3384.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3385.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3386.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3387.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3388.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3389.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3390.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3391.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3392.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3393.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3394.2017.pdf


Dużych, gm. Nowy Korczyn oraz Kępie Chwałowskiej, gm. 

Dwikozy  

( w szczególności niezbędnego do prowadzenia akcji 

przeciwpowodziowej) do Wojewody Świętokrzyskiego oraz 

upoważnienie Pani Anny Koziełło -  Dyrektora Świętokrzyskiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach do 

podejmowania czynności o charakterze organizacyjnym i 

materialno – technicznym w zakresie protokolarnego wydania 

nieruchomości Wojewódzkich Magazynów 

Przeciwpowodziowych w Grotnikach Dużych, gm. Nowy 

Korczyn oraz Kępie Chwałowskiej, gm. Dwikozy Wojewodzie 

Świętokrzyskiemu wraz z zawarciem umowy użyczenia tych 

nieruchomości do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia w zakresie 

rozporządzania nieruchomościami stanowiącymi własność 

Województwa Świętokrzyskiego 

3395/17  28.12.2017r. wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.01.01.00-IZ.00-26-104/17 w 

ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.1 

Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 

3396/17  28.12.2017r. dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej  

w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi 

Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 

3397/17  28.12.2017r. dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej  

w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi 

Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 

3398/17  28.12.2017r. zmiany uchwały nr 2072/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego  z dnia 14 grudnia 2016 r 

3399/17  28.12.2017r. Zmiany w Rocznych Planach Działań w ramach Pomocy 

Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2017 w 

zakresie działań Departamentu Polityki Regionalnej,   

3400/17  28.12.2017r. ustalenia wartości oraz określenia stawek amortyzacyjnych i 

umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych w Urzędzie Marszałkowskim i jednostkach 

organizacyjnych Województwa Świętokrzyskiego 

3401/17  28.12.2017r. Przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek 

budżetowych 

3402/17  28.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3395.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3396.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3397.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3398.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3399.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3400.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3401.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3402.2017.pdf


3403/17  28.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3404/17  28.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3405/17  28.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3406/17  28.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3407/17  28.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3408/17  28.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3409/17  28.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3410/17  28.12.2017r. Wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „ 

Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” 

3411/17  29.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3412/17  29.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3413/17  29.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3414/17  29.12.2017r. ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2017 – 

2033 

3415/17  29.12.2017r. Zmian w budżecie województwa na 2017 rok 

3416/18  03.01.2018r. w sprawie przedłużenia okresu przeprowadzenia komisyjnej 

kontroli zgodności zapisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem 

faktycznym zbiorów Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach 

3417/18  03.01.2018r. Wyrażenie zgody na przyjęcie informacji dla Komisji Strategii 

Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego, na temat sprawozdania 

okresowego z funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa 

Świętokrzyskiego w Brukseli w roku 2017 

 

3418/18  03.01.2018r. Zmiany załącznika nr 1 i 3 do Uchwały nr 3356/17 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w 

sprawie  zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do 

zakontraktowania w ramach konkursu i warunkowego wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 w ramach Osi 

Priorytetowej 6 – Rozwój miast Działania 6.5 ,,Rewitalizacja 

obszarów miejskich i wiejskich’’ Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020. 

3419/18  03.01.2018r. zmiana załącznika nr 2 do Uchwały nr 1958/16 z dn. 16 listopada 

2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  w sprawie 

przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) 

oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3403.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3404.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3405.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3406.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3407.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3408.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3409.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3410.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3411.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3412.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3413.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3414.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5224/uchwala.nr.3415.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3416.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3417.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3418.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3419.2018.pdf


3420/18  03.01.2018r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej na 2018 rok 

3421/18  03.01.2018r. Zmian W Budżecie Województwa Na 2018 Rok 

3422/18  03/01.2018r. Zmian W Budżecie Województwa Na 2018 Rok 

3423/18  03.01.2018r. sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek 

budżetowych realizujących budżet województwa 

3424/18  10.01.2018r. przyjęcia procedur związanych z obsługą działań Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 delegowanych 

do wdrażania na poziomie Samorządu Województwa, 

3425/18  10.01.2018r. przyjęcia dokumentu pn.: "Opis Funkcji i Procedur dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 5)”, 

3426/18  10.01.2018r. nieuwzględniania petycji Pana Adama Fularza z dnia 14 grudnia 

2017 r. w sprawie przedłużenia pasa startowego na lotnisku w 

Masłowie k/Kielc o sto dziesięć metrów przy wykorzystaniu 

specustawy lotniskowej w celu przejęcia gruntów od prywatnych 

osób w celu rozbudowy pasa startowego 

3427/18  10.01.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Budowa drogi gminnej od drogi 

wojewódzkiej nr 728 ul. Kieleckiej do drogi krajowej nr 42 ul. 

Spacerowej w Końskich", 

3428/18  10.01.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa ul. Domaszowskiej i ul. 

Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. 

Tysiąclecia PP z al. Solidarności 

3429/18  10.01.2018r. upoważnienia Pani Eweliny Gładki, p.o. Dyrektora  

i Pana Andrzeja Sztokfisza Z-cę Dyrektora Departamentu 

Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego, do podejmowania działań 

związanych z przygotowaniem, podpisaniem wniosku  

o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w projekcie 

partnerskim pn. „Województwo Świętokrzyskie  Bez e – B@rier”, 

na etapie konkursu oraz jego realizacji 

3430/18  10.01.2018r. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w 

Kielcach, 

3431/18  10.01.2018r. zmiany w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Kielcach 

3432/18  10.01.2018r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury 

fizycznej w 2018 r., 

3433/18  10.01.2018r. wskazania jednostek, w których będzie naliczany odpis na 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na każdego 

nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanych 

szkół, 

3434/18  10.01.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3420.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3421.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3422.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3423.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3424.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3425.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3426.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3427.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3428.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3429.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3430.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3431.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3432.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3433.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3434.2018.pdf


3435/18  10.01.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3436/18  10.01.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3437/18  10.01.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3438/18  10.01.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3439/18  10.01.2018r. zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach 

3440/18  10.01.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3441/18  17.01.2018r. zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Kielcach na 2018 rok. 

3442/18  17.01.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Budowa drogi gminnej nr 366020T 

Połaniec-Rudniki". 

3443/18  17.01.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa ulicy 

Słonecznej w Staszowie". 

3444/18  17.01.2018r. Podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia przez 

Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom 

samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego: 

Powiatowi Jędrzejowskiemu,  Powiatowi Włoszczowskiemu, 

Powiatowi Ostrowieckiemu Powiatowi Skarżyskiemu, Powiatowi 

Starachowickiemu, Powiatowi Koneckiemu, Gminie Kielce, 

Powiatowi Sandomierskiemu w związku z realizowanym 

projektem pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny 

Region”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość 

szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, 

Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 

oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. 

3445/18  17.01.2018r. Zatwierdzenie Zaktualizowanej listy ocenionych projektów oraz 

Zaktualizowanej listy pozytywnie ocenionych projektów 

wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji 

i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.3.1 

Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej konkurs 

dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary 

wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych przyjętej 

przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 

3266/17 z dnia 29 listopada 2017 r. oraz zatwierdzenie 

Zaktualizowanej listy ocenionych projektów Uchwałą nr 3329/17 

z dnia 13 grudnia 2017 r. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3435.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3436.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3437.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3438.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3439.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3440.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3441.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3442.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3443.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3444.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3445.2018.pdf


3446/18  17.01.2018r. Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Lista pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego  

na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i aktywne społeczeństwo. 

3447/18  17.01.2018r. Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów  

z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w 

ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub 

kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych 

poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych 

3448/18  17.01.2018r. zwrotu przez (…) dofinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-

26-190/09-00. 

3449/18  17.01.2018r. Zmiany uchwały nr 3132/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie 

przyjęcia wzoru Decyzji o dofinansowanie projektu wraz z 

załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020. 

3450/18  17.01.2018r. Zmiany uchwały nr 3131/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie 

przyjęcia wzoru Porozumienia o dofinansowanie projektu wraz  

z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

3451/18  17.01.2018r. Zmiany uchwały nr 3132/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie 

przyjęcia wzoru Decyzji o dofinansowanie projektu wraz z 

załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020. 

3452/18  17.01.2018r. zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 14.12.2017 r. przez (…) 

wpłaty w łącznej kwocie: 20 000,00 zł na poczet zobowiązań  

o najwcześniejszym terminie płatności wraz z odsetkami, 

orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2016/02 z dnia 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3446.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3447.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3448.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3449.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3450.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3451.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3452.2018.pdf


03.02.2016 r. oraz utrzymującą ją w mocy Decyzją Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2016/06 z dnia 

01.06.2016 r. 

3453/18  17.01.2018r. rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 – konkurs dedykowany 

chorobom układu krążenia w ramach Osi Priorytetowej 7 – 

Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 ,,Infrastruktura zdrowotna 

i społeczna’’ Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3454/18  17.01.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z 

zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r. 

3455/18  17.01.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z 

zakresu kultury w 2018 r. 

3456/18  17.01.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. 

„Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze 

edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy 

społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 

2018 r. 

3457/18  17.01.2018r. w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki 

krótkoterminowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa 

Piłsudskiego w Kielcach 

3458/18  17.01.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu turystyki 

i krajoznawstwa w 2018 r. 

3459/18  17.01.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz 

zabezpieczenia środków w ramach trybu pozakonkursowego dla  

podmiotów określonych w  art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (  t.j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) na wspieranie realizacji zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku z 

zakresu: pomocy społecznej,  profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy, 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

3460/18  17.01.2018r. W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3461/18  17.01.2018r. W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3462/18  17.01.2018r. W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3463/18  17.01.2018r. W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3464/18  17.01.2018r. W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3465/18  17.01.2018r. W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3466/18  17.01.2018r. Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3453.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3454.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3455.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3456.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3457.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3458.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3459.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3460.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3461.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3462.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3463.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3464.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3465.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3466.2018.pdf


przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi 

włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2018 roku w 

województwie świętokrzyskim. 

3467/18  24.01.2018r. akceptacji harmonogramu czynności związanych  

z likwidacją jednostki budżetowej - Świętokrzyski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach 

3468/18  24.01.2018r. przyjęcie wzoru porozumienia w sprawie dofinansowania projektu 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 -2020 

3469/18  24.01.2018r. zatwierdzenia zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz 

Zaktualizowanie Listy pozytywnie ocenionych projektów 

wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji 

i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.1 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na 

rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, przyjętej przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 3137/17 z dnia 25 

października 2017r. 

3470/18  24.01.2018r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz Lista pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna  

i pozaformalna osób dorosłych wraz z imiennym wykazem osób 

oceniających Konkurs dedykowany OSI – obszary funkcjonalne 

miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze, 

3471/18  24.01.2018r. utrzymania w mocy decyzji wydanej przez Dyrektora 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w przedmiocie zwrotu 

dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

wykorzystanego  

z naruszeniem procedur, 

3472/18  24.01.2018r. przyjęcia Rocznego Planu Działań Informacyjnych  

i Promocyjnych na 2018 rok dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

3473/18 24.01.2018r. poparcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

inicjatywy Europejskiego Komitetu Regionów #CohesionAlliance 

(#SojuszSpójności) na rzecz silnej polityki spójności UE po 2020 

r. oraz upoważnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 

do podpisywania dokumentów dotyczących tego przedsięwzięcia. 

3474/18  24.01.2018r. zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 04.01.2018 r. przez (dane 

osobowe zanonimizowane) wpłaty w wysokości: 20 000,00 zł na 

poczet zobowiązań z tytułu zwrotu dofinansowania i odsetek, 

począwszy od zobowiązań o najwcześniejszych terminach 

płatności i odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-037/11-

2016/18 z dnia 29.12.2016 r. 

3475/18  24.01.2018r. rozpatrzenie protestu na ocenę formalną wniosku o 

dofinansowanie złożonego w odpowiedzi na ogłoszenie 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-

26-154/17 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3467.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3468.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3469.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3470.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3471.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3472.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3474.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3475.2018.pdf


Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3476/18  24.01.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Budowa i 

modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako 

element zrównoważonej mobilności miejskiej. Zadanie I: - ul. 

Warszawska - odcinek od skrzyżowania z ul. Orkana (bez 

skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Witosa (bez skrzyżowania) 

wraz  

z połączeniem ze ścieżką w ul. Sikorskiego - ul. Jaworskiego - 

odcinek od skrzyżowania z ul. Warszawską (bez skrzyżowania) do 

istniejącej ścieżki w ul. Nowaka Jeziorańskiego - ul. Orkana - 

odcinek od skrzyżowania z ul. Klonową do skrzyżowania z ul. 

Warszawską (bez skrzyżowania)- ul. Klonowa - odcinek 

połączenia z ul. Jesionową i ścieżką biegnącą w dolinie rzeki 

Silnicy do istniejącej ścieżki w rejonie skrzyżowania z ul. 

Turystyczną", 

3477/18  24.01.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów-Węchadłów do 

skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy 

Pińczowa/", 

3478/18  24.01.2018r. powołania Komisji Stypendialnej w ramach Świętokrzyskiego 

programu stypendialnego dla uczniów gimnazjów i liceów 

ogólnokształcących 

3479/18  24.01.2018r. powołania Komisji Stypendialnej w ramach Świętokrzyskiego 

programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych 

3480/18  24.01.2018r. przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie określenia „Aktualizacji Programu 

ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza 

aglomeracjami, położonych  

w pobliżu dróg wojewódzkich, których eksploatacja spowodowała 

negatywne oddziaływanie akustyczne”, 

3481/18  24.01.2018r. przekazania do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu 

Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  

w sprawie stanowiska dotyczącego petycji „NIE dla SMOGU – 

TAK dla WĘGLA” wniesionej przez Izbę Gospodarczą 

Sprzedawców Polskiego Węgla 

3482/18  24.01.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3483/18  24.01.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3484/18  24.01.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3485/18  24.01.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3486/18  24.01.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3487/18  26.01.2018r. o wycofanie z Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu 

Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

stanowiska dotyczącego petycji „NIE dla SMOGU – TAK dla 

WĘGLA” wniesionej przez Izbę Gospodarczą Sprzedawców 

Polskiego Węgla 

3488/18  26.01.2018r. w sprawie organizacji obchodów Roku Jubileuszu 20-lecia 

Województwa Świętokrzyskiego 

3489/18  30.01.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3476.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3477.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3478.2018.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3480.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3481.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3482.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3483.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3484.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3485.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3486.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3487.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3488.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3489.2018.pdf


3490/18  30.01.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3491/18  30.01.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3492/18  30.01.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3493/18  30.01.2018r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2018-2032 

3494/18  30.01.2018r. Informacja o wykonaniu budżetu województwa za IV kwartał 

2017 roku 

3495/18  2.02.2018r. określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana 

refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na 

wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 

młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie 

świętokrzyskim 

3496/18  2.02.2018r. przyjęcia stanowiska Zarządu Województwa dotyczącego zmian 

w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Świętokrzyskiego 

polegających na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. 

"Świętokrzyski Kampuss laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w 

Kielcach" 

3497/18  2.02.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę formalną wniosku nr 

RPSW.03.01.00-26-0028/17 pod nazwą „Instalacja systemów 

odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, 

Imielno, Skalbmierz.” złożonego w odpowiedzi na ogłoszenie 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-

26-105/17 dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 

3498/18  2.02.2018r. zmiany uchwały nr 2949/17 z dnia 28 sierpnia 2017 roku w 

sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Osi 

Priorytetowej 3  – Efektywna i zielona energia Działania 3.3 

Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, wraz z 

załącznikami. 

3499/18  2.02.2018r. zatwierdzenia Zaktualizowanej listy ocenionych projektów oraz 

Zaktualizowanej listy pozytywnie ocenionych projektów 

wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji 

i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

dla Europejskiego Funduszu Społecznego  Poddziałanie 8.3.2 

Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji 

kluczowych konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej 

Interwencji - obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych 

przyjętej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą 

Nr 3111/17 z dnia 17 października 2017 r. oraz zaktualizowanie 

listy ocenionych projektów Uchwałami Nr 3330/17 z dnia 13 

grudnia 2017 r.; Nr 3359 z dnia 20 grudnia 2017 r., 

3500/18  2.02.2018r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3490.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3491.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3492.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3493.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3494.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3495.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3496.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3497.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3498.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3499.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3500.2018.pdf


Społecznego, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej w regionie, 

3501/18  2.02.2018r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do 

dofinansowania w ramach Osi 8 - Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo  

w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla EFS, Poddziałanie 8.4.3 

Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w 

obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych 

inicjatyw edukacyjnych – ZIT 

3502/18  2.02.2018r. udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Panu Sebastianowi 

Janikowi do sporządzenia skargi kasacyjnej i reprezentowania 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - pełniącego funkcję 

Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przed 

Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (w sprawie I 

SA/Ke 626/17 WSA Kielce), 

3503/18  2.02.2018r. Udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Sebastianowi 

Janikowi do reprezentowania Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego - pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - przed Sądami 

Administracyjnymi w sprawie  

I SA/Ke 17/18 zawisłej przed Sądem Administracyjnym w 

Kielcach. 

3504/18  2.02.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Budowa i 

modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako 

element zrównoważonej mobilności miejskiej. Zadanie IV: - ul. 

Krakowska od ul. Jagiellońskiej do WDK (przeprowadzenie 

ścieżki przez obiekt nad ul. Armii Krajowej tylko poprzez 

organizację ruchu) - bez skrzyżowania z ul. Gagarina- ul. 

Krakowska od ul. Górników Staszicowskich do granicy miasta i 

połączenie z ul. Zalesie (bez skrzyżowania z ul. Chorzowską)" 

3505/18  2.02.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Opracowanie 

dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla budowy 

skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu drogowego) nad linią 

kolejową Nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie (CMK) i 

likwidacji przejazdu kolejowego w km 149,500 wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. „Modernizacja linii 

kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”", 

3506/18  2.02.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Budowa i 

modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako 

element zrównoważonej mobilności miejskiej. Zadanie II: al. 

Solidarności od ul. Leszczyńskiej do wjazdu do ul. Wschodniej 

(strona wschodnia) oraz z budową połączeń z ddr w ul. Nowaka-

Jeziorańskiego (bez skrzyżowań: z al. Tysiąclecia PP, z ul. 

Świętokrzyską, z ul. Radomską  

i wjazdem do centrum handlowego),  al. Solidarności od 

skrzyżowania z al. Tysiąclecia PP (bez skrzyżowania z al. 

Tysiąclecia PP) do połączenia w rejonie parku Dygasińskiego - 

strona zachodnia (bez skrzyżowania z ul. Świętokrzyską) oraz z 

budową połączenia z drogą serwisową S74 i ddr w ciągu al. 

Tysiąclecia PP (dowiązanie do istniejących projektów ścieżek 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3501.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3502.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3503.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3504.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3505.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3506.2018.pdf


oraz rozbudowy skrzyżowań z ul. Domaszowską, od ul. 

Sikorskiego do ul. Szybowcowej (droga wojewódzka nr 745) wraz 

z dowiązaniem do istniejących odcinków ddr w ciągu ul. 

Sikorskiego i ul. Nowaka - Jeziorańskiego" 

3507/18  2.02.2018r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury 

fizycznej  

w 2018 r., 

3508/18  2.02.2018r. zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Muzeum 

Wsi Kieleckiej w Kielcach 

3509/18  2.02.2018r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Świętokrzyskie dla 

młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, 

wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z 

regionu świętokrzyskiego w 2018 r., 

3510/18  2.02.2018r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania  

z tytułu przejścia z mocy prawa  na własność Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Chęcinach, 

oznaczonej w ewidencji gruntów  

w obrębie 0001 jako działka  nr 910/101 o pow. 0,0054 ha, 

wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 762, 

3511/18  2.02.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3512/18  2.02.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3513/18  2.02.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3514/18  2.02.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3515/18  2.02.2018r. przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek 

budżetowych 

3516/18  2.02.2018r. wprowadzenia zmian do jednolitego tekstu Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach. 

3517/18  07.02.2018r. zmiana załącznika nr 2 do Uchwały nr 1958/16 z dn. 16 listopada 

2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  w sprawie 

przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) 

oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

3518/18  07.02.2018r. rozpatrzenie protestu na ocenę formalną wniosku o 

dofinansowanie złożonego  

w odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-160/17 dla Działania 

4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020. 

3519/18  07.02.2018r. upoważnienia do podejmowania działań oraz podpisywania w 

imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dokumentów 

dotyczących sprawozdawczości  

i rozliczenia dotacji celowej związanych z realizacją "Umowy 

dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej” nr 

DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dn. 19.05.2014 r. zawartej pomiędzy 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3507.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3508.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3509.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3510.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3511.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3512.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3513.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3514.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3515.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3516.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3517.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3518.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3519.2018.pdf


Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Samorządem Województwa 

Świętokrzyskiego. 

3520/18  07.02.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.02-IZ.00-26-

172/18 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 

8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie wraz z 

załącznikami. 

3521/18  07.02.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Opracowanie dokumentacji 

przedprojektowej i projektowej dla budowy skrzyżowania 

dwupoziomowego (wiaduktu drogowego) nad linią kolejową Nr 4 

Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie (CMK) i likwidacji przejazdu 

kolejowego w km 142,850 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 

w ramach zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – 

Centralna Magistrala Kolejowa etap II”". 

3522/18  07.02.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Budowa  

i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako 

element zrównoważonej mobilności miejskiej. Zadanie III: 

- ul. Sandomierska od skrzyżowania z ul. Źródłową do ul. 

Szczecińskiej (bez skrzyżowań) oraz łącznik z ul. Pomorską 

- ul. Sandomierska od skrzyżowania z ul. Szczecińską (bez 

skrzyżowania) do granicy miasta". 

3523/18  07.02.2018r.  

wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa ul. Słonecznej w 

Zagnańsku w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Zagnańsk". 

3524/18  07.02.2018r. w sprawie wyboru ofert oraz podziału środków na realizację zadań 

z zakresu kultury fizycznej w 2018 r. 

3525/18  07.02.2018r. w sprawie przyjęcia „Planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie na rok 2018” 

oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli w 2018 r 

3526/18  07.02.2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty 

złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu turystyki 

i krajoznawstwa w 2018 r. 

3527/18  07.02.2018r. W SPRAWIE przyjęcia nowych członków do Sieci Dziedzictwo 

Kulinarne Świętokrzyskie w Województwie Świętokrzyskim, 

działającej w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego 

Dziedzictwa Kulinarnego, ponownego przyznania członkostwa 

oraz wygaśnięcia członkostwa w Sieci. 

3528/18  07.02.2018r. powołania Komisji Konkursowych, w celu opiniowania ofert 

złożonych w trybie ogłaszanych przez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej konkursów ofert w ramach zadań zlecanych 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3520.2018.pdf
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organizacjom pozarządowym  i podmiotom określonym w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

3529/18  07.02.2018r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych 

w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1817 z późn. zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku z zakresu:  

- ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w 

rozumieniu ustawy           z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U z 2016 r. poz. 1638); 

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 

zakres zwalczanie narkomanii, 

oraz powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania 

złożonych ofert. 

3530/18  07.02.2018r. zarządzenia przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika 

Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i 

Transportu Sanitarnego w Kielcach oraz powołania komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na ww. stanowisko. 

3531/18  07.02.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3532/18  07.02.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3533/18  07.02.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3534/18 14.02.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0009/16 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 dla Działania 6.5 

Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020 

3535/18 14.02.2018r. rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-139/17 – konkurs dedykowany 

chorobom nowotworowym w ramach Osi Priorytetowej 7 – 

Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 ,,Infrastruktura zdrowotna 

i społeczna’’ Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 

3536/18 14.02.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę formalną wniosku  

o dofinansowanie złożonego  w odpowiedzi na ogłoszenie 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-

26-160/17 dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

3537/18 14.02.2018r. sprawie rozpatrzenia protestu na negatywną ocenę formalną 

wniosku o dofinansowanie złożonego w odpowiedzi na ogłoszenie 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-

26-156/17 dla Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i 

wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 

3538/18 14.02.2018r. przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie określenia „Aktualizacji Programu 

ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza 

aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg wojewódzkich z 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3529.2018.pdf
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terenu województwa świętokrzyskiego, których eksploatacja 

spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne”., 

3539/18 14.02.2018r. rozpatrzenia petycji „NIE dla SMOGU – TAK dla WĘGLA”, 

wniesionej przez Izbę Gospodarczą Sprzedawców Polskiego 

Węgla, 

3540/18 14.02.2018r. zmiany Uchwały Nr 1376/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2016 roku dotyczącej 

określenia składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze 

3541/18 14.02.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3542/18 14.02.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3543/18 14.02.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3544/18 14.02.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3545/18 14.02.2018r. zmiany Uchwały nr 3274/17 z dnia 26 listopada 2017 roku w 

sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-170/17 w ramach Osi 

priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 

„Infrastruktura zdrowotna i społeczna”  - konkurs poświęcony 

wsparciu oddziałów oraz innych jednostek i komórek 

organizacyjnych regionalnego lecznictwa uzdrowiskowego i 

współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych, które 

realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne, całodobowe i 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom 

układu krążenia oraz chorobom układu kostno-stawowego i 

mięśniowego – dedykowanego wyłącznie dla OSI Obszar 

uzdrowiskowy - Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami. 

3546/18 21.02.2018r. Zatwierdzenia regulaminu konkursu dla jednostek samorządu 

terytorialnego                      pod nazwą „Odnowa Wsi 

Świętokrzyskiej na 2018 rok” finansowanego ze środków 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. 

3547/18 21.02.2018r. w sprawie: wniosku o udzielenie ulgi w formie umorzenia całości 

należności wynikających ze zwrotu płatności dokonanych ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz  

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych złożonego przez Kancelarię Prawną Zimmerman 

Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą ul. Wspólna 35/5, 00-

519 Warszawa (nr KRS 0000591282) jako zarządcy w 

postępowaniu sanacyjnym Beneficjenta Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Spółki DORBUD S.A. z siedzibą ul. Zagnańska 153, 25-563 

Kielce 

3548/18 21.02.2018r. udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

upoważnienia Panu Dariuszowi Dąbrowskiemu – p.o.  Zastępcy 

Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach do reprezentowania organu w 

sprawach wynikających z realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, w szczególności związanych z prowadzeniem kontroli, 

odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi oraz ustalaniem i 

nakładaniem korekt finansowych w obszarze działania 
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Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

3549/18 21.02.2018r. udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

upoważnienia Panu Dariuszowi Dąbrowskiemu – p.o. Zastępcy 

Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach   

do reprezentowania organu w sprawach wynikających z realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wyłącznie związanych z 

wezwaniem do wykupienia weksla i jego wypełnienia w celu 

odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi. 

3550/18 21.02.2018r. rozstrzygnięcie konkursu, zwiększenie poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i wybór 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr  RPSW.03.01.00-

IZ.00-26-105/17  w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i 

zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych - PROJEKTY 

PARASOLOWE Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

3551/18 21.02.2018r. rozpatrzenie protestu na ocenę formalną wniosku o 

dofinansowanie złożonego  

w odpowiedzi na ogłoszenie jednoetapowego konkursu 

zamkniętego  

nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-154/17 dla Działania 2.5 Wsparcie 

inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3552/18 21.02.2018r.  

zmiany uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz 

z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

3553/18 21.02.2018r. zmiany uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawie przyjęcia wzoru Decyzji  

o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

3554/18 21.02.2018r. Zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie 

projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.08.04.02-

IZ.00-26-124/17, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.4.2 

Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w 

obszarze ICT i języków obcych poprzez realziację oddolnych 

inicjatyw edukacyjnych. 

3555/18 21.02.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0001/16 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 dla Działania 6.5 

Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020. 
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3556/18 21.02.2018r. Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o 

dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

3557/18 21.02.2018r. rozpatrzenie protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0013/16 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 dla Działania 6.5 

Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020. 

3558/18 21.02.2018r. negatywnego rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną 

wniosku  

o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0002/16 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 dla Działania 6.5 

Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020. 

3559/18 21.02.2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty 

złożone w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Świętokrzyskie 

dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i 

wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i 

obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2018 r. 

3560/18 21.02.2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty 

złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu 

nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r. 

3561/18 21.02.2018r. w sprawie projektu zaopiniowania regulaminu organizacyjnego 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w 

Kielcach 

3562/18 21.02.2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty 

złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu 

kultury w 2018 r. 

3563/18 21.02.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Budowa  

i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako 

element zrównoważonej mobilności miejskiej. Zadanie III: 

- ul. Wrzosowa od skrzyżowania z al. Popiełuszki do Ronda 

Czwartaków". 

3564/18 21.02.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi gminnej 

(łącznik od ul. Polnej do Krakowskiej w Końskich)". 

3565/18 21.02.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Budowa południowej obwodnicy 

Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania  

z projektowaną obwodnicą DK 73". 

3566/18 21.02.2018r. wyrażenia zgody dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w 

Kielcach  

na oddanie w najem na rzecz Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa w Warszawie lokalu o powierzchni 388,8 

m², znajdującego się  

w budynku położonym w Starachowicach przy ul. Kościelnej 30. 
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3567/18 21.02.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3568/18 28.02.2018r. Przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2017 

rok. 

3569/18 28.02.2018r. Przyjęcia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Kielcach za 2017 rok oraz podziału zysku za 

2017 rok. 

3570/18 28.02.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0005/17 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 dla Działania 7.3 

„Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020. 

3571/18 28.02.2018r. Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 8). 

3572/18 28.02.2018r. dofinansowania  projektu pozakonkursowego Województwa 

Świętokrzyskiego 

pn: „Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń 

regionalnych” w ramach działania  

5.2 „Infrastruktura kolejowa” Osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna 

komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

3573/18 28.02.2018r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.04.00-IZ.00-26-181/18 w ramach Osi priorytetowej 4 

„Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.4 „Zachowanie 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 wraz z załącznikami. 

3574/18 28.02.2018r. przyjęcie propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Działania 7.3  

Infrastruktura zdrowotna i społeczna (Typ projektu: Inwestycje w 

infrastrukturę usług ochrony zdrowia – kompleksowa opieka 

zdrowotna na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi). 

3575/18 28.02.2018r.  

zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 19.01.2018 r. przez (dane 

osobowe zanonimizowane) Kielce wpłaty w łącznej kwocie: 20 

000,00 zł na poczet zobowiązań  

o najwcześniejszym terminie płatności wraz z odsetkami, 

orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2016/02 z dnia 

03.02.2016 r. oraz utrzymującą ją w mocy Decyzją Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2016/06 z dnia 

01.06.2016 r. 

3576/18 28.02.2018r. rozpatrzenie protestu na ocenę formalną wniosku o 

dofinansowanie złożonego  

w odpowiedzi na ogłoszenie jednoetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-154/17 dla Działania 

2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3567.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3568.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3569.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3570.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3571.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3572.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3573.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3574.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3575.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3576.2018.pdf


3577/18 28.02.2018r. Zatwierdzenie zaktualizowanego Regulaminu Pracy Komisji 

Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

RPOWŚ na lata 2014-2020 w Departamencie Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z załącznikami 

przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

Uchwałą Nr 623/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r. i zaktualizowanym: 

Uchwałą Nr 1390/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr 

2238/17 z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr 2326/17 z dnia 22 

lutego 2017 r.,  Uchwałą Nr 2628/17 z dnia 26 maja 2017 r., 

Uchwałą Nr 3239/17 z dnia 22 listopada 2017 r. , Uchwałą Nr 

3267/17 z dnia 29 listopada 2017 r. 

3578/18 28.02.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-

174/18 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 

8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 wraz z 

załącznikami. Konkurs jest dedykowany Obszarowi Strategicznej 

Interwencji - obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych 

(obszary wiejskie). 

3579/18 28.02.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.01.02-IZ.00-26-

175/18 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 

8.1.2 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 - ZIT 

wraz z załącznikami. Konkurs jest dedykowany Kieleckiemu 

Obszarowi Funkcjonalnemu. 

3580/18 28.02.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-

176/18 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 

8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej - ZIT wraz z załącznikami. 

Konkurs jest dedykowany Kieleckiemu Obszarowi 

Funkcjonalnemu. 

3581/18 28.02.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.02-IZ.00-26-

177/18 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 

8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji 

kluczowych wraz z załącznikami. Konkurs jest dedykowany 

Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary o najgorszym 

dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie). 

3582/18 28.02.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-

178/18 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 

8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie 

na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU wraz z załącznikami. 

Konkurs jest dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - 

obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-

gospodarcze. 

3583/18 28.02.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.04-IZ.00-26-

179/18 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 

8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT - Podniesienie jakości 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3577.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3578.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3579.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3580.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3581.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3582.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3583.2018.pdf


kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i 

rozwoju CKZiU wraz z załącznikami. Konkurs jest dedykowany 

Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu. 

3584/18 28.02.2018r. Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca 

szanse na zatrudnienie. 

3585/18 28.02.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-

173/18 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 

8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 wraz z 

załącznikami. Konkurs jest dedykowany Obszarowi Strategicznej 

Interwencji - obszary funkcjonalne miast tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze.   

3586/18 28.02.2018r. sprawie wskazania przedstawiciela Województwa 

Świętokrzyskiego do składu komisji konkursowej w konkursie na 

kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w 

Sandomierzu 

3587/18 28.02.2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach 

3588/18 28.02.2018r. W SPRAWIE: zlecenia w trybie pozakonkursowym 

Stowarzyszeniu Świętokrzyski Bank Żywności, Aleja-3-go Maja 

73, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski realizacji zadania 

publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Aktywizacja 

społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze 

szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych” 

3589/18 28.02.2018r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia  

z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego 

nieruchomości położonej w Chęcinach, oznaczonej w ewidencji 

gruntów w obrębie 0001 jako działka nr 910/37 o pow. 0,0797 ha, 

wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 762. 

3590/18 28.02.2018r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki 

finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

3591/18 28.02.2018r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3592/18 28.02.2018r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3593/18 28.02.2018r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3594/18 28.02.2018r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3595/18 28.02.2018r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3596/18 28.02.2018r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3597/18 28.02.2018r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3598/18 28.02.2018r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3599/18 28.02.2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 – 2032 

3600/18 28.02.2018r. w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego Nr 3410/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3584.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3585.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3586.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3587.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3588.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3589.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3590.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3591.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3592.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3593.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3594.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3595.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3596.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3597.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3598.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3599.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3600.2018.pdf


3601/18 28.02.2018r. powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i 

upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

3602/18 7.03.2018r. przekazania  oprogramowania Hexagon Safety & Infrastructure or 

Hexagon Geospatial wraz z przeniesieniem licencji na Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

3603/18 7.03.2018r. przekazania mienia ruchomego dla wojewódzkiej samorządowej 

jednostki organizacyjnej pod nazwą Zespół Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych 

3604/18 7.03.2018r. przekazania mienia ruchomego dla wojewódzkiej samorządowej 

jednostki organizacyjnej pod nazwą Wojewódzki Urząd Pracy  

w Kielcach 

3605/18 7.03.2018r. przekazania mienia ruchomego dla wojewódzkiej samorządowej 

jednostki organizacyjnej pod nazwą Pedagogiczna Biblioteka 

Wojewódzka w Kielcach 

3606/18 7.03.2018r. wyrażenia zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia 

Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez 

”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. zobowiązania na wykonanie 

przeglądu czwartego poziomu utrzymania sześciu pojazdów serii 

SA133 o wartości przewyższającej 20.000.000 zł netto, 

wynoszącej nie więcej niż 20.340.000 zł netto, czyli na głosowanie 

bez odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki 

3607/18 7.03.2018r. oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia 

Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez 

”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. zobowiązania na wykonanie 

przeglądu czwartego poziomu utrzymania sześciu pojazdów serii 

SA133 o wartości przewyższającej 20.000.000 zł netto, 

wynoszącej nie więcej niż 20.340.000 zł netto, czyli na głosowanie 

bez odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3601.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3602.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3603.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3604.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3605.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3606.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3607.2018.pdf


3608/18 7.03.2018r. przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia przez Województwo 

Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu 

terytorialnego województwa świętokrzyskiego: Powiatowi 

Jędrzejowskiemu,  Powiatowi Opatowskiemu, Powiatowi 

Skarżyskiemu, Powiatowi Starachowickiemu, Powiatowi 

Buskiemu, Powiatowi Włoszczowskiemu, Powiatowi 

Sandomierskiemu, Gminie Kielce, Powiatowi Ostrowieckiemu, 

Powiatowi Kazimierskiemu, Powiatowi Staszowskiemu, 

Powiatowi Koneckiemu, Powiatowi Kieleckiemu oraz Powiatowi 

Pińczowskiemu w związku z realizowanym projektem pn. 

„Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region”, 

współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość 

szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, 

Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 

oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU 

3609/18 7.03.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0008/17 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 dla Działania 7.3 

„Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 

3610/18 7.03.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0004/17 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 dla Działania 7.3 

„Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020, 

3611/18 7.03.2018r. dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia przez Województwo 

Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu 

terytorialnego województwa świętokrzyskiego: Powiatowi 

Jędrzejowskiemu,  Powiatowi Włoszczowskiemu, Powiatowi 

Skarżyskiemu, Powiatowi Starachowickiemu, Powiatowi 

Koneckiemu, Gminie Kielce, Powiatowi Sandomierskiemu, 

Powiatowi Ostrowieckiemu  

w związku z realizowanym projektem pn. „Nowoczesna Szkoła 

Zawodowa-Nowoczesny Region”, współfinansowanym przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś 

Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3608.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3609.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3610.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3611.2018.pdf


Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego 

i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie 

jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia 

i rozwoju CKZiU 

3612/18 7.03.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę formalną wniosku  

o dofinansowanie złożonego w odpowiedzi na ogłoszenie 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-

26-132/17 dla Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 

3613/18 7.03.2018r. rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 (typ projektów: Rozwój e-

zdrowia)   

w ramach Osi Priorytetowej 7 – ,,Sprawne usługi publiczne’’ 

Działania 7.1 ,,Rozwój e-społeczeństwa’’ Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020 

3614/18 7.03.2018r. Rozpatrzenie protestu na ocenę formalną wniosku o 

dofinansowanie złożonego w odpowiedzi na ogłoszenie 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr  RPSW.01.02.00-

IZ.00-26-130/17  dla Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze 

świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 

3615/18 7.03.2018r. rozstrzygnięcia konkursu i warunkowy wybór projektów do 

dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-160/17 w ramach Osi Priorytetowej 

4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka 

wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 

3616/18 7.03.2018r. rozstrzygnięcia konkursu i wybór projektów zakwalifikowanych 

do wsparcia w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr  

RPSW.01.02.00-IZ.00-26-130/17  w ramach Osi Priorytetowej 1 

– Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze 

świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020, 

3617/18 7.03.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę formalną wniosku o 

dofinansowanie złożonego  w odpowiedzi na ogłoszenie 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-

26-154/17 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

3618/18 7.03.2018r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca 

szanse na zatrudnienie, Konkurs dedykowany OSI – obszary  

o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie) 

3619/18 7.03.2018r. zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz 

Zaktualizowanie Listy pozytywnie ocenionych projektów  

z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3612.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3613.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3614.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3615.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3616.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3617.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3618.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3619.2018.pdf


ramach Osi 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 

ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla EFS, Poddziałanie 8.4.2 

Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w 

obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych 

inicjatyw edukacyjnych 

3620/18 7.03.2018r. przyjęcia Decyzji o dofinansowanie projektu Województwa 

Świętokrzyskiego na realizację projektu "Uczeń i Nauczyciel 

odkrywcami - rozwijanie kompetencji" w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa 8 - Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, 

gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.2 - 

Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji 

kluczowych 

3621/18 7.03.2018r. zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie 

projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.08.04.03-

IZ.00-26-125/17, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.4.3 

Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w 

obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych 

inicjatyw edukacyjnych – ZIT, 

3622/18 7.03.2018r. wyboru ofert i podział środków finansowych na realizację zadań z 

zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r., 

3623/18 7.03.2018r. wyboru ofert oraz podział środków na realizację zadań z zakresu 

turystyki i krajoznawstwa w 2018 r., 

3624/18 7.03.2018r. wyboru ofert i podział środków finansowych na realizację zadań 

publicznych z zakresu kultury w 2018 r., 

3625/18 7.03.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa 

ulicy Mostowej  

w Końskich (od ul. Zielonej w Końskich do ul. Odludnej w 

Rogowie)", 

3626/18 7.03.2018r. zatwierdzenia operacji własnych do realizacji na 2018 rok w 

ramach Planu operacyjnego na lata 2018 – 2019 Planu Działania 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla 

województwa świętokrzyskiego 

3627/18 7.03.2018r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego 

Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w 

Kielcach za 2017 rok, 

3628/18 7.03.2018r. powierzenia obowiązków Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum 

Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego  w Kielcach 

Pani Marcie Solnicy 

3629/18 7.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3630/18 7.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3631/18 7.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3632/18 7.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3633/18 7.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3634/18 7.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3620.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3621.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3622.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3623.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3624.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3625.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3626.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3627.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3628.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3629.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3630.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3631.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3632.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3633.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3634.2018.pdf


3635/18 9.03.2018r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego 

konkursu zamkniętego  

nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 w ramach Osi Priorytetowej 

6 – Rozwój miast Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich 

i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

3636/18 9.03.2018r. zmiany uchwały nr 2009/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w 

sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16 w ramach Osi 

Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.2 Rozwój 

potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla 

określonych obszarów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla 

projektów realizowanych w zakresie potencjału endogenicznego. 

3637/18 9.03.2018r. zmiany uchwały nr 2007/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w 

sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-071/16 w ramach Osi 

Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 

Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 (dla projektów realizowanych  

w oparciu o regionalną pomoc inwestycyjną). 

 

3638/18 9.03.2018r. zmiany uchwały nr 2949/17 z dnia 28 sierpnia 2017 roku w 

sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Osi 

Priorytetowej 3  – Efektywna i zielona energia Działania 3.3 

Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, wraz z 

załącznikami. 

3639/18 9.03.2018r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego 

konkursu zamkniętego  

nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-026/16 w ramach Osi Priorytetowej 

4  – Dziedzictwo naturalne  

i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 

(inwestycje z zakresu zagospodarowania osadów ściekowych) 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

3640/18 9.03.2018r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego 

konkursu zamkniętego  

nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16 w ramach Osi Priorytetowej 

4  – Dziedzictwo naturalne  

i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

3641/18 9.03.2018r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego 

konkursu zamkniętego  

nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-070/16 w ramach Osi Priorytetowej 

4  – Dziedzictwo naturalne  

i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

3642/18 9.03.2018r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego 

konkursu zamkniętego  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3635.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3636.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3637.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3638.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3639.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3640.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3641.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3642.2018.pdf


nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-160/17 w ramach Osi Priorytetowej 

4  – Dziedzictwo naturalne  

i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

3643/18 9.03.2018r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego 

konkursu zamkniętego  

nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-015/15 w ramach Osi Priorytetowej 

4  – Dziedzictwo naturalne  

i kulturowe Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami. 

3644/18 9.03.2018r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego 

konkursu zamkniętego  

nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-069/16 w ramach Osi Priorytetowej 

4  – Dziedzictwo naturalne  

i kulturowe Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami. 

3645/18 9.03.2018r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego 

konkursu zamkniętego  

nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-121/17 dedykowanego dla Obszaru 

Strategicznej Interwencji – Obszaru Gór Świętokrzyskich w 

ramach Osi Priorytetowej 4  – Dziedzictwo naturalne i kulturowe 

Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

3646/18 9.03.2018r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego 

konkursu zamkniętego  

nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-122/17 dedykowanego dla Obszaru 

Strategicznej Interwencji – Obszaru Uzdrowiskowego w ramach 

Osi Priorytetowej 4  – Dziedzictwo naturalne i kulturowe 

Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

3647/18 9.03.2018r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego 

konkursu zamkniętego  

nr RPSW.04.05.00-IZ.00-26-010/15 dedykowanego dla Obszaru 

Strategicznej Interwencji – Obszaru Uzdrowiskowego w ramach 

Osi Priorytetowej 4  – Dziedzictwo naturalne i kulturowe 

Działania 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych 

przyrodniczo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami. 

3648/18 9.03.2018r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego 

konkursu zamkniętego  

nr RPSW.04.05.00-IZ.00-26-011/15 dedykowanego dla Obszaru 

Strategicznej Interwencji – Obszaru Gór Świętokrzyskich w 

ramach Osi Priorytetowej 4  – Dziedzictwo naturalne i kulturowe 

Działania 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych 

przyrodniczo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3643.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3644.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3645.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3646.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3647.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3648.2018.pdf


3649/18 9.03.2018r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego 

konkursu zamkniętego  

nr RPSW.04.05.00-IZ.00-26-012/15 w ramach Osi Priorytetowej 

4  – Dziedzictwo naturalne  

i kulturowe Działania 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów 

cennych przyrodniczo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami. 

3650/18 9.03.2018r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru nr 

RPSW.06.02.00-IZ.00-26-066/16  

w ramach Osi Priorytetowej 6  – Rozwój miast Działania 6.2 

Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona 

mobilność miejska – ZIT KOF Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 wraz z załącznikami. 

3651/18 9.03.2018r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru nr 

RPSW.06.03.00-IZ.00-26-080/16  

w ramach Osi Priorytetowej 6  – Rozwój miast Działania 6.3 

Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT 

KOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

3652/18 9.03.2018r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru nr 

RPSW.06.04.00-IZ.00-26-086/17  

w ramach Osi Priorytetowej 6  – Rozwój miast Działania 6.4 

Infrastruktura drogowa – ZIT KOF Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 wraz  

z załącznikami. 

3653/18 9.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach                na użyczenie lądowiska dla 

helikopterów dla Szpitala Kieleckiego św. Aleksandra                  Sp. 

z o.o. 

3654/18 9.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3655/18 14.03.2018r. udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Panu Sebastianowi 

Janikowi do reprezentowania Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego - pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym w Kielcach i Naczelnym Sądem 

Administracyjnym w Warszawie 

3656/18 14.03.2018r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego 

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych 

Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - 

obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-

gospodarcze 

3657/18 14.03.2018r. zatwierdzenia Zaktualizowanej listy ocenionych projektów oraz 

Zaktualizowanej listy pozytywnie ocenionych projektów 

wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.5.3 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3649.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3650.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3651.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3652.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3653.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3654.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3655.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3656.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3657.2018.pdf


Edukacja formalna i aktywne społeczeństwo przyjętej przez 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 3446/18 z 

dnia 17 stycznia 2018 r., 

3658/18 14.03.2018r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych, 

3659/18 14.03.2018r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów Oś - Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla 

EFS Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu 

opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności 

zawodowej 

3660/18 14.03.2018r. zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych 

projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do 

dofinansowania w ramach Osi 8 - Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla EFS, 

Poddziałanie 8.4.3 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji 

osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez 

realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych – ZIT, 

3661/18 14.03.2018r. przyjęcia dokumentu pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji 

Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

(wersja 9)”, 

3662/18 14.03.2018r. przyjęcia projektu Tabeli wdrażania rekomendacji z badania 

ewaluacyjnego: „Ewaluacja Strategii Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego do roku 2020 w kontekście wpływu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację jej celów”, 

3663/18 14.03.2018r. zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zmienionej 

Uchwałą Nr 518/15 z dnia 8 lipca 2015 r., Uchwałą Nr 622/15 z 

dnia 19 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr 1071/16 z dnia 7 stycznia 

2016 r., Uchwałą Nr 1285/16 z dnia 23 marca 2016 r., Uchwałą Nr 

1441/16 z dnia 20 maja 2016 r., Uchwałą Nr 1558/16 z dnia 17 

czerwca 2016 r., Uchwałą Nr 1742/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r 

3664/18 14.03.2018r. podziału środków dla podmiotów określonych                       w art. 

11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r. 450) na wsparcie 

realizacji zadań w 2018 r.  z zakresu: pomocy społecznej, 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

przeciwdziałania przemocy, działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

3665/18 14.03.2018r. udzielenia upoważnienia dla Pani Barbary Jakackiej - Green 

Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 

podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów 

w  tym finansowych i umów dotyczących projektu konkursowego 

”Liderzy kooperacji” a w przypadku nieobecności udzielenia 

upoważnienia dla Pani Karoliny Jarosz Z-cy Dyrektora 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3658.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3659.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3660.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3661.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3662.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3663.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3664.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3665.2018.pdf


Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 

powyższych czynności, 

3666/18 14.03.2018r. udzielenia upoważnienia dla Pani Barbary Jakackiej - Green 

Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 

podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów 

w  tym finansowych i umów dotyczących projektu konkursowego 

pn. ”Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla 

osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w 

szpitalu psychiatrycznym”                                    a w przypadku 

nieobecności udzielenia upoważnienia dla Pani Karoliny Jarosz Z-

cy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 

powyższych czynności. 

3667/18 14.03.2018r. rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17 (typ projektów: Rozwój e-

usług, z wyłączeniem e-zdrowia) w ramach Osi Priorytetowej 7 – 

,,Sprawne usługi publiczne’’ Działania 7.1 ,,Rozwój e-

społeczeństwa’’ Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3668/18 14.03.2018r. dofinansowania konkursowego projektu ZESPOŁU 

ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW 

KRAJOBRAZOWYCH - jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie 

obszarów cennych przyrodniczo” w Osi Priorytetowej 4. 

„Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

3669/18 14.03.2018r. dofinansowania konkursowego projektu ZESPOŁU 

ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW 

KRAJOBRAZOWYCH - jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 7.2 „Rozwój potencjału 

endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla 

określonych obszarów”  

w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad  

i trybu jego realizacji 

3670/18 14.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3671/18 14.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3672/18 14.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3673/18 14.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3674/18 21.03.2018r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na 

realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2018 r. 

3675/18 21.03.2018r. Ustalenia podziału kwot środków Funduszu Pracy dla 

samorządów powiatowych na finansowanie  

w 2018 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia  

i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3666.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3667.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3668.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3669.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3670.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3671.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3672.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3673.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3674.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3675.2018.pdf


3676/18 21.03.2018r. rozpatrzenie protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0042/16 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-060/16 dla Działania 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020. 

3677/18 21.03.2018r. rozpatrzenie protestu na ocenę formalną wniosku o 

dofinansowanie złożonego w odpowiedzi na ogłoszenie 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-

26-154/17 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3678/18 21.03.2018r. wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-131/17 w 

ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 

Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości 

Projekty Badawczo – Rozwojowe Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020. 

3679/18 21.03.2018r. rozpatrzenie protestu na ocenę formalną wniosku o 

dofinansowanie złożonego  

w odpowiedzi na ogłoszenie jednoetapowego konkursu 

zamkniętego  

nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-154/17 dla Działania 2.5 Wsparcie 

inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3680/18 21.03.2018r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 w 

ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 

7.1 Rozwój e-społeczeństwa (typ projektów: Rozwój e-zdrowia) 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

3681/18 21.03.2018r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17 w 

ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 

7.1 Rozwój e-społeczeństwa (typ projektów: Rozwój e-usług, z 

wyłączeniem e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami. 

3682/18 21.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3683/18 21.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3684/18 28.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3685/18 28.03.2018r. Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 

2018 uwzględniającego Sprawozdanie z realizacji 

Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia za rok 

2017. 

3686/18 28.03.2018r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego: 

1. w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Nr 

XLIX/870/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 

listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Cisowsko-Orłowińskiego 

Parku Krajobrazowego; 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3676.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3677.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3678.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3679.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3680.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3681.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3682.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3683.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3684.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3685.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3686.2018.pdf


2. w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Nr 

XLIX/871/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 

listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Jeleniowskiego Parku 

Krajobrazowego; 

3. w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Nr 

XLIX/874/1 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 

listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Nadnidziańskiego Parku 

Krajobrazowego;  

4. w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Nr 

XLIX/873/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 

listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Sieradowickiego Parku 

Krajobrazowego. 

3687/18 28.03.2018r. Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 9). 

3688/18 28.03.2018r. Zmiany Decyzji Nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0002/16-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 2561/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 10 maja 2017 roku w sprawie dofinansowania Projektu 

jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej  

w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi 

Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego 

realizacji. 

3689/18 28.03.2018r. Zmiany Decyzji Nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0003/16-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 2684/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie dofinansowania Projektu 

jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej  

w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi 

Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego 

realizacji. 

3690/18 28.03.2018r. Zmiany Decyzji Nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0007/16-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 3324/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie dofinansowania Projektu 

jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej  

w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi 

Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego 

realizacji. 

3691/18 28.03.2018r. rozpatrzenie protestu na ocenę formalną wniosku o 

dofinansowanie złożonego w odpowiedzi na ogłoszenie 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3687.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3688.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3689.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3690.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3691.2018.pdf


jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-

26-154/17 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3692/18 28.03.2018r. podjęcia uchwały w sprawie przygotowania i prawidłowego 

opracowania przez Województwo Świętokrzyskie  projektu 

konkursowego pn.: „Informatyzacja Placówek Medycznych 

Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

3693/18 28.03.2018r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 w 

ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 

7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (PI 9 a) Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

3694/18 28.03.2018r. Zatwierdzenie zaktualizowanego Regulaminu Pracy Komisji 

Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

RPOWŚ na lata 2014-2020 w Departamencie Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z załącznikami 

przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

Uchwałą Nr 623/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r. i zaktualizowanym: 

Uchwałą Nr 1390/16 z dn. 27 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr 

2238/17 z dn. 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr 2326/17 z dn. 22 

lutego 2017 r., Uchwałą Nr 2628/17 z dn. 26 maja 2017 r., 

Uchwałą Nr 3239/17 z dn. 22 listopada 2017 r., Uchwałą Nr 

3267/17 z dn. 29 listopada 2017 r., Uchwałą nr 3577/18 z dn. 28 

lutego 2018 r. 

3695/18 28.03.2018r. Zatwierdzenia wersji 7.1 dokumentu pn. "Instrukcje wykonawcze 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pełniącego rolę 

Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetów Inwestycyjnych 8i, 8iii 

oraz 8v Osi Priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020" w związku z aktualizacją 

części procedur. 

3696/18 28.03.2018r. Zatwierdzenie Zaktualizowanej listy ocenionych projektów oraz 

Zaktualizowanej listy pozytywnie ocenionych projektów 

wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.3 

Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych Konkurs 

dedykowany OSI – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje 

społeczno - gospodarcze przyjętej przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 3470/18 z dnia 24 stycznia 2018 r. 

3697/18 28.03.2018r. Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do 

dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.4 

Kształcenie ustawiczne – ZIT Edukacja formalna i pozaformalna 

osób dorosłych. 

3698/18 28.03.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.01-IZ.00-26-

184/18 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3692.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3693.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3694.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3695.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3696.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3697.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3698.2018.zip


Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości 

edukacji przedszkolnej. Konkurs dedykowany Obszarowi 

Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do 

usług publicznych (obszary wiejskie). 

3699/18 28.03.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-

183/18 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – 

konkurs dla obszaru ZIT – Upowszechnianie i wzrost jakości 

edukacji przedszkolnej. 

3700/18 28.03.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-

182/18 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad 

dziećmi do lat 3. 

3701/18 28.03.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-

186/18 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług 

zdrowotnych. 

3702/18 28.03.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-

187/18 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług 

zdrowotnych. Konkurs jest dedykowany Obszarowi Strategicznej 

Interwencji - obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych 

(obszary wiejskie).   

3703/18 28.03.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-

185/18 w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 

8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie 

na rzecz tworzenia  

i rozwoju CKZiU wraz z załącznikami. 

3704/18 28.03.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.01-IZ.00-26-

188/18 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałania 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu 

opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności 

zawodowej. 

3705/18 28.03.2018r. w sprawie powołania dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury 

im. J. Piłsudskiego w Kielcach 

3706/18 28.03.2018r.  

w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych w 

ramach otwartego konkursu ofert pn. „Świętokrzyskie dla 

młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, 

wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z 

regionu świętokrzyskiego w 2018 r. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3699.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3700.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3701.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3702.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3703.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3704.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3705.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3706.2018.pdf


 

3707/18 28.03.2018r. w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego 

Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w 

Pacanowie. 

3708/18 28.03.2018r. w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa 

Świętokrzyskiego sprawozdań rocznych z wykonania planów 

finansowych za 2017 r., przedłożonych przez wojewódzkie 

samorządowe instytucje kultury. 

3709/18 28.03.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Przebudowa skrzyżowania ulicy 

Malików z projektowaną drogą lokalną 10.KDL"  

w Kielcach. 

3710/18 28.03.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Budowa  

drogi gminnej za Ośrodkiem zdrowia w Górnie)". 

3711/18 28.03.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 73 i 79 w 

miejscowościach Rataje Słupskie, Pacanów, Grotniki Małe, Słupia 

w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”. 

Zadanie nr 1. Skrzyżowanie drogi krajowej nr 73 z drogą 

powiatową nr 0130T i drogą gminną nr 361025T w miejscowości 

Rataje Słupskie. 

3712/18 28.03.2018r. w sprawie: informacji o stanie mienia samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego. 

3713/18 28.03.2018r. wyboru ofert i podziału środków finansowych dla podmiotów 

określonych w art. 11  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                (t.j. 

Dz.U.2018.450) z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań 

publicznych w 2018 r.                 z zakresu ochrony i promocji 

zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy              

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 

r. poz. 160 ze zm.) oraz przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym – zwalczanie narkomanii. 

3714/18 28.03.2018r. wyrażenia stanowiska w przedmiocie ograniczenia działalności 

leczniczej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy 

poprzez czasowe zaprzestanie działalności Oddziału Leczenia 

Zaburzeń Nerwicowych. 

3715/18 28.03.2018r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów 

finansowych za 2017 rok, sporządzonych przez samodzielne 

publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem 

tworzącym  jest Województwo Świętokrzyskie 

3716/18 28.03.2018r. Przyjęcia harmonogramu działań organizacyjnych zmierzających 

do powołania „Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego”.   

3717/18 28.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

3718/18 28.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

3719/18 28.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

3720/18 28.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

3721/18 28.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

3722/18 28.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3707.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3708.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3709.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3710.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3711.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3712.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3713.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3714.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3715.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3716.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3717.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3718.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3719.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3720.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3721.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3722.2018.pdf


3723/18 28.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

3724/18 28.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

3725/18 28.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

3726/18 28.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

3727/18 28.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

3728/18 28.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

3729/18 28.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

3730/18 28.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

3731/18 28.03.2018r. Zmian w budżecie 

e województwa na 2018 rok. 

3732/18 28.03.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

3733/18 28.03.2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 – 2032 

3734/18 28.03.2018r. w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego Nr 3410/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. 

3735/18 3.04.2018r. w sprawie odwołania Pana Mariusza Goraja ze stanowiska 

Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

3736/18 3.04.2018r. w sprawie powołania Pana Grzegorza Socha na stanowisko 

Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

3737/18 5.04.2018r. przyznania stypendium Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego 

3738/18 5.04.2018r. zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz 

Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów 

wybranych do dofinansowania w ramach Osi 9 – Włączenie 

społeczne i walka  

z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna 

integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, Konkurs 

dedykowany OSI – obszary o najgorszym dostępie do usług 

publicznych (obszary wiejskie) przyjętych przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 3618/18 z dnia 7 

marca 2018 r 

3739/18 5.04.2018r. zwrotu przez Kancelarię Prawną Zimmerman Filipiak 

Restrukturyzacja S.A. z siedzibą ul. Wspólna 35/5, 00-519 

Warszawa (nr KRS 0000591282) będącą zarządcą w 

postępowaniu sanacyjnym Beneficjenta Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Spółki DORBUD S.A. z siedzibą ul. Zagnańska 153, 25-563 

Kielce (nr KRS 0000157306), całości dofinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

na podstawie Umowy nr RPSW.02.05.00-26-0603/16-00 o 

dofinansowanie Projektu nr RPSW.02.05.00-26-0603/16, 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3723.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3724.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3725.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3726.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3727.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3728.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3729.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3730.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3731.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3732.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3733.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3734.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3735.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3736.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3737.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3738.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3739.2018.pdf


3740/18 5.04.2018r. rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i 

warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-

26-159/16 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi 

publiczne  Działania 7.3 ,,Infrastruktura zdrowotna i społeczna’’ 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

3741/18 5.04.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę formalną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.03.01.00-26-0044/17 pod nazwą: 

BUDOWA INSTALACJI OZE W GRUPIE PARTNERSKIEJ 

ENVO – POLKON – TARKOR złożonego w odpowiedzi na 

ogłoszenie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17 dla Działania 3.1 Wytwarzanie 

i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

3742/18 5.04.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: ,,Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach – 

etap ll polegająca na rozbudowie ul. Kolonia na odcinku o 

długości 260m oraz ul. Chłopskiej na odcinku o długości 140m"; 

3743/18 5.04.2018r. negatywnego rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną 

wniosku o dofinansowanie nr RPSW.03.01.00-26-0001/17  

złożonego w odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17  dla Działania 

3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

3744/18 5.04.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.07.02.00-26-0001/16 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16 dla Działania 7.2 „Rozwój 

potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla 

określonych obszarów” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 

3745/18 5.04.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0058/16 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-076/16 dla Działania 3.3 „Poprawa 

efektywności energetycznej w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym”, Oś priorytetowa 3 „Efektywna i zielona 

energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 

3746/18 5.04.2018r. wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  

w Kielcach 

3747/18 5.04.2018r. udzielenia Panu Michałowi Piastowi - Dyrektorowi Regionalnego 

Centrum Naukowo-Technologicznego z siedzibą w Podzamczu 

pełnomocnictwa procesowego szczególnego do wniesienia 

powództwa o zapłatę przeciwko Firmie Budowlanej ANNA-BUD 

sp. z o.o. z siedzibą w Bilczy oraz występowania w tej sprawie w 

imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego - 

Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z siedzibą  

w Podzamczu 

3748/18 5.04.2018r. ogłoszenia otwartego I konkursu ofert na wsparcie ze środków 

PFRON w 2018 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3740.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3741.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3742.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3743.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3744.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3745.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3746.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3747.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3748.2018.pdf


zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, 

3749/18 5.04.2018r. powołania Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego  

w Kielcach 

3750/18 5.04.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

3751/18 5.04.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

3752/18 5.04.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

3753/18 5.04.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

3754/18 5.04.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

3755/18 5.04.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.07.02.00-26-0014/16 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16 dla 7.2 „Rozwój potencjału 

endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla 

określonych obszarów”  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3756/18 11.04.2018r. przekazania mienia ruchomego dla wojewódzkiej samorządowej 

jednostki organizacyjnej pod nazwą Wojewódzki Urząd Pracy w 

Kielcach 

3757/18 11.04.2018r. przyjęcia uproszczonej metody zamykania Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 z wykorzystaniem nadwnioskowania, czyli tzw. 

Overbookingu 

3758/18 11.04.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr  RPSW.03.01.00-26-0009/17 złożonego  

w odpowiedzi na ogłoszenie jednoetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 dla Działania 

3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych”, Oś priorytetowa 3 „Efektywna  

i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

3759/18 11.04.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0002/17 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-139/17 dla Działania 7.3 

„Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 

3760/18 11.04.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 306079T 

klasy "L" lokalnej Bałtów - Szkoła wraz z odwodnieniem km 

0+000,00 ÷ 0+119,00 w miejscowości Bałtów 

3761/18 11.04.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 742 

wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz niezbędną przebudową 

sieci infrastruktury technicznej na odc. 62+975 do km 65+245 - 

ul. Jędrzejowska w m. Włoszczowa" 

3762/18 11.04.2018r. zaopiniowania projektu zmiany regulaminu organizacyjnego 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w 

Kielcach 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3749.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3750.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3751.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3752.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3753.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3754.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3755.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3756.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3757.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3758.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3759.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3760.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3761.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3762.2018.pdf


3763/18 11.04.2018r. zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 2516/17 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 kwietnia 2017 roku w 

sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenie poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i 

warunkowy wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia po 

I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.04.00-IZ.00-26-060/16 dla Działania 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (konkurs dedykowany 

dla obszarów wiejskich o najgorszym dostępie do usług 

publicznych w szczególności w zakresie infrastruktury 

przedszkolnej oraz zwiększania dostępu do edukacji podstawowej 

(ogólnej) z wyłączeniem szkół wyższych) Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020 

3764/18 11.04.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę formalną wniosku  

o dofinansowanie nr RPSW.03.01.00-26-0089/17 pod nazwą: 

Wdrożenie produkcji biopaliw przez Przedsiębiorstwo Usługowo 

Transportowo Handlowe „TRANSPOL” ALEKSY ZIEJA 

złożonego w odpowiedzi na ogłoszenie jednoetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17 dla Działania 

3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

3765/18 11.04.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę formalną wniosku  

o dofinansowanie nr RPSW.03.01.00-26-0074/17 pod nazwą: 

Wytwarzanie energii elektrycznej z OZE na własne potrzeby 

ostrowieckich przedsiębiorstw złożonego w odpowiedzi na 

ogłoszenie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17 dla Działania 3.1 Wytwarzanie 

i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

3766/18 11.04.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę formalną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.03.01.00-26-0062/17 pod nazwą: 

„Rozwój przedsiębiorstw poprzez realizację inwestycji w 

instalacje fotowoltaiczne – projekt partnerski” złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie jednoetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17 dla Działania 3.1 

Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

3767/18 11.04.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę formalną wniosku  

o dofinansowanie nr RPSW.03.01.00-26-0093/17 pod nazwą: 

Budowa farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 1,5 MW 

na działkach nr 216/1, 216/2, 216/3 wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie gminy Łoniów złożonego  

w odpowiedzi na ogłoszenie jednoetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17 dla Działania 

3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

3768/18 11.04.2018r. rozstrzygnięcia konkursu i wybór projektów zakwalifikowanych 

do wsparcia w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr  

RPSW.03.04.00-IZ.00-26-137/17  w ramach Osi Priorytetowej 3 

– Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia 

niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3763.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3763.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3765.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3766.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3767.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3768.2018.pdf


mobilności miejskiej dla projektów dotyczących modernizacji 

oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na 

energooszczędne. Konkurs dedykowany dla Obszaru 

funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze, 

obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, 

Skarżysko – Kamienna Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 

3769/18 11.04.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę formalną wniosku nr 

RPSW.03.01.00-26-0073/17 pod nazwą „Skorek Energia Sp. z o. 

o., budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości 

Piotrowice” złożonego w odpowiedzi na ogłoszenie 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-

26-132/17 dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 

3770/18 11.04.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę formalną wniosku o 

dofinansowanie złożonego w odpowiedzi na ogłoszenie 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-

26-154/17 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

3771/18 11.04.2018r. wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności 

leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. 

Rafała w Czerwonej Górze poprzez utworzenie Zespołu 

rehabilitacji domowej 

3772/18 11.04.2018r. wyrażenia stanowiska w przedmiocie ograniczenia działalności 

leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. 

Rafała w Czerwonej Górze poprzez likwidację Ambulatorium 

nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 

3773/18 11.04.2018r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego 

Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  

w Czarnieckiej Górze. 

3774/18 11.04.2018r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego 

Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii  

w Morawicy 

3775/18 11.04.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3776/18 11.04.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3777/18 11.04.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3778/18 11.04.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3779/18 11.04.2018r. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2018 r. na realizację zadań Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego w zakresie: 1)dofinansowania 

robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. 

zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z 

potrzebami osób niepełnosprawnych,  z wyjątkiem rozbiórki tych 

obiektów; 2)dofinansowania kosztów działania zakładów 

aktywności zawodowej 

3780/18 18.04.2018r. zgody na przekazanie nieodpłatne mienia ruchomego 

Europejskiemu Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w 

Pacanowie - instytucji kultury prowadzonej wspólnie przez 

Województwo Świętokrzyskie  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3769.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3770.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3771.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3772.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3773.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3774.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3775.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3776.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3777.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3778.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3779.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3780.2018.pdf


i Gminę Pacanów. 

3781/18 18.04.2018r. Zatwierdza Listy ocenionych i wybranych do realizacji operacji 

Partnerów KSOW w ramach naboru na 2018 rok do Planu 

operacyjnego na lata 2018 – 2019 Planu Działania Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla województwa 

świętokrzyskiego 

3782/18 18.04.2018r. zwrotu przez Gminę Daleszyce z siedzibą Plac Staszica 9, 26-021 

Daleszyce części dofinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy o 

dofinansowanie nr UDA-RPSW.06.02.00-26-709/09-00 

3783/18 18.04.2018r. warunkowego wyboru projektu PKP Polskie Linie Kolejowe pn. „ 

Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z 

tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji 

Skarżysko Kamienna” zakwalifikowanego do wsparcia  w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego  

nr RPSW.05.02.00-IZ.00-26-129/17 Osi Priorytetowej 5 

„Nowoczesna komunikacja” Działanie 5.2 „Infrastruktura 

kolejowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

3784/18 18.04.2018r. Zmiana załącznika nr 2 do Uchwały nr 3535/18 z dnia 14 lutego 

2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego 

wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-139/17 – 

konkurs dedykowany chorobom nowotworowym w ramach Osi 

Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 

,,Infrastruktura zdrowotna i społeczna’’ Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020. 

3785/18 18.04.2018r. zmiany uchwały nr 1799/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2016 roku  

w sprawie wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w 

ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.01.00-IZ.00-26-029/16 w ramach działania 4.1 

„Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich 

skutków” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne  

i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020. 

3786/18 18.04.2018r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 

jednoetapowego konkursu zamkniętego  

nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-181/18 w ramach Osi Priorytetowej 

4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.4 Zachowanie 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 wraz z załącznikami. 

3787/18 18.04.2018r. zmiany uchwały nr 2007/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w 

sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-071/16 w ramach Osi 

Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 

Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3781.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3782.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3783.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3784.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3785.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3786.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3787.2018.pdf


2020 (dla projektów realizowanych w oparciu o regionalną pomoc 

inwestycyjną). 

3788/18 18.04.2018r. rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach Osi Priorytetowej 

6 – Rozwój miast Działania 6.5 ,,Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich’’ Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3789/18 18.04.2018r. Zatwierdzenie zaktualizowanego Regulaminu Pracy Komisji 

Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

RPOWŚ na lata 2014-2020 w Departamencie Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z załącznikami 

przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

Uchwałą Nr 623/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r. i zaktualizowanym: 

Uchwałą Nr 1390/16 z dn. 27 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr 

2238/17 z dn. 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr 2326/17 z dn. 22 

lutego 2017 r., Uchwałą Nr 2628/17 z dn. 26 maja 2017 r., 

Uchwałą Nr 3239/17 z dn. 22 listopada 2017 r., Uchwałą Nr 

3267/17 z dn. 29 listopada 2017 r., Uchwałą nr 3577/18 z dn. 28 

lutego 2018 r., Uchwałą nr 3694/18 z dn. 28 marca 2018 r. 

3790/18 18.04.2018r. Zaktualizowania "Wykazu Kandydatów na ekspertów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020", przyjętego przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 779/15 z dnia 22 

października 2015 r. i zaktualizowanym: Uchwałą Nr 1319/16 z 

dnia 6 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr 1921/16 z dnia 9 listopada 

2016 r., Uchwałą Nr 3033/17 z dnia 27 września 2017 r. 

3791/18 18.04.2018r. Aktualizacja wzorów umów i decyzji o dofinansowanie projektu 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przyjętych Uchwałą Nr 

862/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia z dnia 

18.11.2015 oraz aktualizowanych następującymi Uchwałami: Nr 

1142/16 z dnia 28.01.2016, Nr 1520/16 z dnia 17.06.2016, Nr 

1762/16 z dnia 14.09.2016, Nr 2014/16  

z dnia 21.12.2016, Nr 2762/17 z dnia 28 czerwca 2017 oraz Nr 

3238/17 z dnia 22 listopada 2017. 

3792/18 18.04.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.07.01.00-26-0014/17 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 dla Działania 7.1 „Rozwój e-

społeczeństwa”, Oś Priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3793/18 18.04.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.07.01.00-26-0038/17 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17 dla Działania 7.1 Rozwój  

e-społeczeństwa, Oś Priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3794/18 18.04.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.01.02.00-26-0060/17 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie jednoetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-130/17 dla Działania 1.2 Badania  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3788.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3789.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3790.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3791.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3792.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3793.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3794.2018.pdf


i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, Oś 

Priorytetowa 1 Innowacje i nauka Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014 – 2020. 

3795/18 18.04.2018r. rozpatrzenie protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.07.01.00-26-0020/17 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17 dla Działania 7.1 „Rozwój  

e-społeczeństwa”, Oś priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3796/18 18.04.2018r. rozpatrzenie protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.07.01.00-26-0024/17 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17 dla Działania 7.1 „Rozwój e-

społeczeństwa”, Oś priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3797/18 18.04.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.01.02.00-26-0059/17 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie jednoetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-130/17 dla Działania 1.2 Badania i 

rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, Oś 

Priorytetowa 1 Innowacje i nauka Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014 – 2020 

3798/18 18.04.2018r. rozpatrzenie protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr  RPSW.07.01.00-26-0005/17 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17  dla Działania 7.1 „Rozwój e-

społeczeństwa”, Oś priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3799/18 18.04.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.01.02.00-26-0058/17 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie jednoetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-130/17 dla Działania 1.2 Badania i 

rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, Oś 

Priorytetowa 1 Innowacje i nauka Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014 – 2020. 

3800/18 18.04.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: ,,Budowa ulicy Diamentowej w 

Morawicy". 

3801/18 18.04.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 748 

na odc. od km 8+590 - 8+970 polegającej na budowie chodnika w 

m. Bugaj, gm. Strawczyn". 

3802/18 18.04.2018r. przyznania nagrody rocznej  dla dyrektora Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2017 rok. 

3803/18 18.04.2018r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Centrum Inicjatyw Lokalnych 

„Łączna” realizacji zadania publicznego pn. Aktywna edukacja, 

łącząca pokolenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

3804/18 18.04.2018r. w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie wspólnego 

przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia 

publicznego, a także wyznaczenia zamawiającego upoważnionego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3795.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3796.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3797.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3798.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3799.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3800.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3801.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3802.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3803.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3804.2018.pdf


do przeprowadzenia postępowania, wyłonienia wykonawcy oraz 

udzielenia zamówienia 

3805/18 18.04.2018r. Przyjęcia Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego.   

3806/18 18.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Województwo 

Świętokrzyskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej jako 

Lidera, wniosku aplikacyjnego na realizację projektu 

partnerskiego w konkursie w ramach POWER Działanie 1.4 

„Młodzież solidarna w działaniu"  

i rozpoczęcie procedury związanej z wyborem partnera/ów spoza 

sektora finansów publicznych 

3807/18 18.04.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3808/18 18.04.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3809/18 18.04.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3810/18 18.04.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3811/18 24.04.2018r. Zgody na przekazanie nieodpłatne mienia ruchomego Zespołowi 

Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w 

Kielcach. 

3812/18 24.04.2018r. Zgody na przekazanie nieodpłatne mienia ruchomego 

Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 

3813/18 24.04.2018r. Ustalenie terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie 

pomocy na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje 

kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi 

na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

3814/18 24.04.2018r. Akceptacja i zatwierdzenie planu rzeczowo - finansowego dla 

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 

2018 rok. 

3815/18 24.04.2018r. Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 10). 

3816/18 24.04.2018r. Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o 

dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

3817/18 24.04.2018r. Wyrażenia opinii na temat wniosku o włączenie do Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice” - ,,Podstrefa Ostrowiec 

Świętokrzyski” terenów położonych w rejonie ulicy Jana 

Samsonowicza i Antoniego Hedy ps. ,,Szary” w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, o łącznej powierzchni 11,5224 ha, będących 

własnością oraz w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostrowiec 

Świętokrzyski. 

3818/18 24.04.2018r. rozpatrzenie protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr  RPSW.07.01.00-26-0021/17 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17  dla Działania 7.1 „Rozwój e-

społeczeństwa”, Oś priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3819/18 24.04.2018r. rozpatrzenie protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.07.01.00-26-0006/17 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17 dla Działania 7.1 „Rozwój e-

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3805.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3806.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3807.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3808.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3809.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3810.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3811.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3812.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3813.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3814.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3815.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3816.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3817.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3818.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3819.2018.pdf


społeczeństwa”, Oś priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3820/18 24.04.2018r. rozpatrzenie protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.07.01.00-26-0039/17 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17 dla Działania 7.1 „Rozwój  

e-społeczeństwa”, Oś priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3821/18 24.04.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.07.01.00-26-0004/17 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17 dla Działania 7.1 „Rozwój e-

społeczeństwa”, Oś Priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3822/18 24.04.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.01.02.00-26-0019/17 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie jednoetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-131/17 dla Działania 1.2 Badania  

i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, Oś 

Priorytetowa 1 Innowacje i nauka Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014 – 2020 

3823/18 24.04.2018r. rozpatrzenie protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr  RPSW.07.01.00-26-0007/17 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17  dla Działania 7.1 „Rozwój e-

społeczeństwa”, Oś priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3824/18 24.04.2018r. zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 15.03.2018 r. przez (…) 

wpłaty w łącznej kwocie: 50 000,00 zł na poczet zobowiązań o 

najwcześniejszym terminie płatności wraz z odsetkami, 

orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2016/02 z dnia 

03.02.2016 r. oraz utrzymującą ją w mocy Decyzją Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2016/06 z dnia 

01.06.2016 r. 

3825/18 24.04.2018r. zwrotu przez (…) części dofinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

na podstawie Umowy  

o dofinansowanie nr RPSW.03.02.00-26-0027/16-00. 

3826/18 24.04.2018r. dofinansowania konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą „Informatyzacja Placówek 

Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”  

w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi 

Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 oraz określenie szczegółowych zasad i trybu jego 

realizacji. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3820.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3821.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3822.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3823.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3824.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3825.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3826.2018.pdf


3827/18 24.04.2018r. zmiana załącznika nr 2 do Uchwały nr 3237/17 z dn. 22 listopada 

2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  w sprawie 

przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) 

oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

3828/18 24.04.2018r. zmiana załącznika nr 2 do Uchwały nr 1958/16 z dn. 16 listopada 

2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  w sprawie 

przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) 

oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

3829/18 24.04.2018r. dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego 

realizacji 

3830/18 24.04.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę formalną wniosku o 

dofinansowanie złożonego  

w odpowiedzi na ogłoszenie jednoetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17 dla Działania 

3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3831/18 24.04.2018r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.04.00-IZ.00-26-196/18  w ramach Osi priorytetowej 7 

„Sprawne usługi publiczne” Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 wraz z załącznikami. 

3832/18 24.04.2018r. rozpatrzenie protestu na ocenę formalną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.03.02.00-26-0032/17 pod nazwą: 

„Termomodernizacja budynku usługowo-noclegowego 

/HOSTEL/ Kielce ul. Paderewskiego 27” złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie jednoetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-158/17 dla Działania 3.2 

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 

przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3833/18 24.04.2018r. rozpatrzenie protestu na ocenę formalną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.03.02.00-26-0037/17 pod nazwą: 

„Termomodernizacja budynku usługowo-noclegowego Kielce ul. 

Paderewskiego 27” złożonego w odpowiedzi na ogłoszenie 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.02.00-IZ.00-

26-158/17 dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna i 

odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020. 

3834/18 24.04.2018r. zmiany Uchwały nr 1957/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia 

w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16 w ramach działania 4.3 

„Gospodarka wodno-ściekowa” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3827.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3828.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3829.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3830.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3831.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3832.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3833.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3834.2018.pdf


naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3835/18 24.04.2018r. Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania, Oś 8 – 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie 

przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku 

aktywności zawodowej 

3836/18 24.04.2018r. Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do 

dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.4.2 

Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w 

obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych 

inicjatyw edukacyjnych, Konkurs dedykowany Obszarowi 

Strategicznej Interwencji – obszary  

o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie) 

3837/18 24.04.2018r. przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.03-IZ.00-26-

191/18 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna 

osób dorosłych. 

3838/18 24.04.2018r. przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.03-IZ.00-26-

190/18 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna 

osób dorosłych, dedykowanego Obszarowi Strategicznej 

Interwencji - obszary funkcjonalne miast tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze. 

3839/18 24.04.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-

195/18 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług 

zdrowotnych.   

3840/18 24.04.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.01-IZ.00-26-

192/18 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałania 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu 

opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności 

zawodowej. Konkurs jest dedykowany Obszarowi Strategicznej 

Interwencji - obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych 

(obszary wiejskie).   

3841/18 24.04.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-

194/18 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych. Konkurs jest dedykowany Obszarowi Strategicznej 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3835.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3836.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3837.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3838.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3839.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3840.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3841.2018.zip


Interwencji - obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych 

(obszary wiejskie).    

3842/18 24.04.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-

193/18 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych. Konkurs jest dedykowany Obszarowi Strategicznej 

Interwencji - obszary funkcjonalne miast tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze. 

3843/18 24.04.2018r. w sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Biegaczy 

sieBiega w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 4.sieBiega 

Półmaraton Kielecki, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

3844/18 24.04.2018r. w sprawie zlecenia Fundacji „Przyjazny Dom Dziecka” w 

Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Program Wspierania 

Dzieci i Młodzieży „Zakręceni na rozwój” z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

3845/18 24.04.2018r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 

2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego. 

3846/18 24.04.2018r. zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadań  z zakresu 

profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych . 

3847/18 24.04.2018r. zlecenia w trybie pozakonkursowym Stowarzyszeniu 

Profilaktyczno-Społecznemu „Rodzina” w Brodach, ul. Staszica 

3, 27-230 Brody realizacji zadania publicznego  

z zakresu pomocy społecznej pn. „ Działania mające na celu 

poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej ludzi starszych w 

różnych sferach życia” 

3848/18 24.04.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3849/18 24.04.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3850/18 24.04.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3851/18 24.04.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3852/18 24.04.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3853/18 24.04.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3854/18 24.04.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3855/18 24.04.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3856/18 24.04.2018r. w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego Nr 3410/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. 

3857/18 24.04.2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego  

na lata 2018 – 2032 

3858/18 24.04.2018r. dot. informacji o wykonaniu budżetu województwa 

za I kwartał 2018 roku 

 

3859/18 24.04.2018r. Wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Świętokrzyska 

Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o.o. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3842.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3843.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3844.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3845.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3846.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3847.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3848.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3849.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3850.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3851.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3852.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3853.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3854.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3855.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3856.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3857.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3858.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3859.2018.pdf


3860/18 24.04.2018r. akceptacji treści projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie podziału obszaru województwa 

świętokrzyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i 

granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach 

wyborczych do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz 

wniesienia jej pod obrady Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego. 

3861/18 27.04.2018r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2018 – 2032 

3862/18 27.04.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

3863/18 27.04.2018r. odwołania Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Pana 

Mariusza Goraja 

3864/18 9.05.2018r. zajęcia stanowiska dotyczącego pozbawienia kategorii 

powiatowej drogi nr 0905T Starachowice ul. Radomska na 

odcinku od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. 

Hutniczą, 

3865/18 9.05.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.:  „Budowa ulicy od DK nr 73 w Broninie 

do ul. Kard. St. Wyszyńskiego” w Miejscowości Busko – Zdrój, 

3866/18 9.05.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.:  „Rozbudowa ulicy Przemysłowej” w 

miejscowości BUSKO – ZDRÓJ 

3867/18 9.05.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.:  Budowa publicznej 

drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. 

Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu 

Świętokrzyskim dla zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja 

obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, 

społecznym  

i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca 

Świętokrzyskiego - budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. 

Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi” 

3868/18 9.05.2018r. zatwierdzenia Tabeli wdrażania rekomendacji  

z badania ewaluacyjnego: „Ewaluacja Strategii Rozwoju 

Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 w kontekście 

wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację jej celów”, 

3869/18 9.05.2018r. przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 11), 

3870/18 9.05.2018r. zmiany Uchwały Nr 3615/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu  

i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-

26-160/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne 

i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

3871/18 9.05.2018r. zmiany Uchwały nr 1704/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia 

w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.03.00-IZ.00-26-026/16 w ramach działania 4.3 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3860.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3861.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3862.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3863.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3864.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3865.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3866.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3867.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3868.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3869.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3870.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3871.2018.pdf


„Gospodarka wodno-ściekowa (inwestycje z zakresu 

zagospodarowania osadów ściekowych)” Osi priorytetowej 4 

„Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020, 

3872/18 9.05.2018r. zmiany Uchwały nr 1957/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia 

w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16 w ramach działania 4.3 

„Gospodarka wodno-ściekowa” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo 

naturalne  

i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

3873/18 9.05.2018r. zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz 

Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów  

z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w 

ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT 

Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych przyjętej przez 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą n 3697/18 z 

dnia 28 marca 2018 r., 

3874/18 9.05.2018r. zatwierdzenia zaktualizowanej Procedury naboru kandydatów na 

ekspertów i prowadzenia Wykazu Kandydatów na Ekspertów 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami 

przyjętej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą 

Nr 624/15 z dnia 19 sierpnia 2015r., następnie zaktualizowanej 

Uchwałą Nr 1087/16 z dnia 13 stycznia 2016r 

3875/18 9.05.2018r. rozstrzygnięcia ws. oferty Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu 

Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich na wsparcie realizacji 

zadania publicznego pn. Obchody 100. rocznicy powstania 13. 

Pułku Ułanów Wileńskich, 

3876/18 9.05.2018r. rozstrzygnięcia ws. oferty Stowarzyszenia Teatr TeTaTeT na 

wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Przygotowanie  

i wystawienie spektaklu „Umrzeć ze śmiechu” w wykonaniu 

aktorów 

3877/18 9.05.2018r. zmiany uchwały Nr 3863/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie odwołania 

Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Pana Mariusza 

Goraja 

3878/18 9.05.2018r. udzielenia upoważnienia Panu Krzysztofowi Gajkowi – 

Głównemu Specjaliście w Kancelarii Zarządu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

do reprezentowania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014 -2020 w zakresie przyjmowania i rozpatrywania 

zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w 

realizacji RPOWŚ na lata 2014 – 2020 podczas nieobecności 

Rzecznika Funduszy Europejskich 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3872.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3873.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3874.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3875.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3876.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3877.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3878.2018.pdf


3879/18 9.05.2018r. udzielenia  dotacji  w  wysokości  10 000,00 zł  dla  

Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie PRO z siedzibą w Kielcach,                                                

ul. Jana Kochanowskiego  7/16 

3880/18 9.05.2018r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania  

z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Cisowie, gmina 

Daleszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 

105/10, nr 105/11 i nr 105/12 o łącznej pow. 0,0321 ha, 

wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 764 

3881/18 9.05.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3882/18 9.05.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3883/18 9.05.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3884/18 9.05.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3885/18 9.05.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3886/18 9.05.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3887/18 9.05.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3888/18 9.05.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3889/18 16.05.2018r. przyjęcia  sporządzonego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju 

Regionalnego „Raportu o stanie zagospodarowania 

przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-

2017 oraz oceny realizacji inwestycji celu publicznego o 

znaczeniu ponadlokalnym”, oraz przedstawienie Sejmikowi 

Województwa, zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu   

i zagospodarowaniu przestrzennym, 

3890/18 16.05.2018r. zmiany zapisu Uchwały Nr 3811/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zgody 

na przekazanie nieodpłatne mienia ruchomego Zespołowi 

Świętokrzyskich  

i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach 

3891/18 16.05.2018r. przekazania nieodpłatnego mienia ruchomego dla wojewódzkiej 

samorządowej jednostki organizacyjnej - Świętokrzyskiego Biura 

Geodezji w Kielcach, 

3892/18 16.05.2018r. rozpatrzenia wniosku Fundacji Frank Bold  

w przedmiocie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref 

województwa świętokrzyskiego 

3893/18 16.05.2018r. dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia przez Województwo 

Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu 

terytorialnego województwa świętokrzyskiego: Powiatowi 

Jędrzejowskiemu, Powiatowi Skarżyskiemu, Powiatowi 

Włoszczowskiemu, Powiatowi Ostrowieckiemu, Gminie Kielce w 

związku  

z realizowanym projektem pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - 

Nowoczesny Region”, współfinansowanym przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i 

wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3879.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3880.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3881.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3882.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3883.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3884.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3885.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3886.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3887.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3888.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3889.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3890.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3891.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3892.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3893.2018.pdf


ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i 

rozwoju CKZiU 

3894/18 16.05.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną wniosku  

o dofinansowanie nr  RPSW.07.01.00-26-0015/17 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17 dla Działania 7.1 „Rozwój e-

społeczeństwa”, Oś priorytetowa 7. „Sprawne usługi publiczne” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

3895/18 16.05.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną wniosku  

o dofinansowanie nr RPSW.01.02.00-26-0009/17 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie jednoetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-131/17 dla Działania 1.2 Badania i 

rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, Oś 

Priorytetowa 1 Innowacje i nauka Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020, 

3896/18 16.05.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr  RPSW.01.02.00-26-0010/17 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie jednoetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-131/17  dla Działania 1.2 „Badania                 

i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości”, Oś 

priorytetowa 1 „Innowacje                 i nauka” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020, 

3897/18 16.05.2018r. rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-168/17 – konkurs dedykowany 

chorobom układu oddechowego w ramach Osi Priorytetowej 7 – 

Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 ,,Infrastruktura zdrowotna 

i społeczna’’ Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

3898/18 16.05.2018r. dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi 

Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Podjęcie uchwał budżetowych na 2018r 

3899/18 16.05.2018r. zmiany Decyzji Nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0008/16-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 3354/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie dofinansowania  Projektu 

jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach 

Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 

„Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

3900/18 16.05.2018r. udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

upoważnienia Panu Dariuszowi Dąbrowskiemu – Zastępcy 

Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach   

do reprezentowania organu w sprawach wynikających z realizacji 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3894.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3895.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3896.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3897.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3898.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3899.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3900.2018.pdf


Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wyłącznie związanych z 

wezwaniem do wykupienia weksla i jego wypełnienia w celu 

odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi 

3901/18 16.05.2018r. udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

upoważnienia Panu Dariuszowi Dąbrowskiemu – Zastępcy 

Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach do reprezentowania organu w 

sprawach wynikających z realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, w szczególności związanych z prowadzeniem kontroli, 

odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi oraz ustalaniem i 

nakładaniem korekt finansowych w obszarze działania 

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

3902/18 16.05.2018r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 

jednoetapowego konkursu zamkniętego  

nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-181/18 w ramach Osi Priorytetowej 

4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.4 Zachowanie 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 wraz z załącznikami. 

3903/18 16.05.2018r. zlecenia Świętokrzyskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły 

Sportowe w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 

Wojewódzkie Biegi Przełajowe o Memoriał Zdzisława Stawiarza, 

z pominięciem otwartego konkursu ofert, 

3904/18 16.05.2018r. zlecenia Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska – 

Świętokrzyskie w Jędrzejowie realizacji zadania publicznego pn. 

Udział reprezentacji Województwa Świętokrzyskiego Olimpiad 

Specjalnych w XI Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad 

Specjalnych Katowice, Chorzów, Mikołów 2018, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert 

3905/18 16.05.2018r. powołania komisji oceniającej wnioski o udzielenie dotacji w 

2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego, 

3906/18 16.05.2018r. zatwierdzenia listy radnych Młodzieżowego Sejmiku                                  

Województwa Świętokrzyskiego 

3907/18 16.05.2018r. wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Kielcach na użyczenie lądowiska dla helikopterów dla Szpitala 

Kieleckiego św. Aleksandra  Sp. z o.o. 

3908/18 16.05.2018r. zlecenia Fundacji Pojednanie realizacji zadania publicznego pn. 

Cymes w Kielcach, czyli Śladami Kultury Żydowskiej, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert 

3909/18 16.05.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3910/18 16.05.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3911/18 16.05.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3912/18 16.05.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3913/18 16.05.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3914/18 16.05.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3901.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3902.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3903.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3904.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3905.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3906.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3907.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3908.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3909.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3910.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3911.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3912.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3913.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3914.2018.pdf


3915/18 23.05.2018r. uchylenia uchwały Nr 3736/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 3 kwietnia 2018r. w sprawie powołania 

Pana Grzegorza Socha na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Kielcach z dniem 1 stycznia 2019 r., podjęcie uchwały 

w sprawie powołania Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

Pana Grzegorza Socha, bez zastrzegania terminu 

3916/18 23.05.2018r. powołanie komisji konkursowej do weryfikacji merytorycznej 

wniosków o wsparcie w ramach konkursu „Odnowa Wsi 

Świętokrzyskiej  na 2018 rok” 

3917/18 23.05.2018r. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Kielcach 

3918/18 23.05.2018r. powierzenia realizacji III edycji projektów stypendialnych w 

ramach Poddziałania 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego 

skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 

Poddziałania 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego 

skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia 

zawodowego,  Departamentowi Promocji, Edukacji, Kultury, 

Sportu  

i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego 

3919/18 23.05.2018r. powołania Kierownika Projektu „Informatyzacja Placówek 

Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”, realizowanego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Udzielenie przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego, Pani Monice Świercz -

upoważnienia do podpisywania dokumentów dotyczących 

realizacji Projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych 

Województwa Świętokrzyskiego” z wyłączeniem upoważnienia 

do zaciągania zobowiązań przez okres realizacji oraz trwałości 

projektu 

3920/18 23.05.2018r. udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Pani 

Ewelinie Gładki, p.o. Dyrektora a także Panu Andrzejowi 

Sztokfiszowi Z-cy Dyrektora Departamentu Społeczeństwa 

Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego upoważnienia do podpisywania dokumentów 

dotyczących realizacji Projektu „Informatyzacja Placówek 

Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”, z wyłączeniem 

upoważnienia do zaciągania zobowiązań przez okres realizacji 

oraz trwałości projektu, 

3921/18 23.05.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.:  "Budowa chodników i 

oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. 

Grunwaldzkiej do ul. Malików”, 

3922/18 23.05.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.:    "Budowa ul. Prostej 

w Kielcach  (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) wraz z 

budową placu manewrowo postojowego zlokalizowanego na 

działce u zbiegu ulic Prosta – Cedzyńska – Prochownia oraz 

odcinka ulicy Cedzyńskiej (od ul. Prostej do ul. Prochownia)", 

3923/18 23.05.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.:    "Budowa drogi 

gminnej w Nowym Dziebałtowie 

3924/18 23.05.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3915.2018.pdf
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o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.   "Budowa drogi 

publicznej gminnej klasy L wraz z infrastrukturą towarzyszącą –

realizowanej w ramach programu inwestycyjnego pn : Utworzenie 

i udostępnienie terenów inwestycyjnych  

w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I – Budowa otwarcia 

komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą", 

3925/18 23.05.2018r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.03.00-IZ.00-26-200/18 w ramach Osi priorytetowej VII 

„Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura 

zdrowotna i społeczna”  - konkurs poświęcony wsparciu 

regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują 

kompleksową opiekę zdrowotną na rzecz osób dorosłych i/lub 

dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami psychicznymi - 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami, 

3926/18 23.05.2018r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.01.02.00-IZ.00-26- 203/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 

– Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze 

świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 w zakresie projektów Badawczo - Rozwojowych  wraz z 

załącznikami, 

3927/18 23.05.2018r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.01.02.00-IZ.00-26-204/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – 

Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze 

świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 w zakresie Typu 1 projektu: Infrastruktura badawczo-

rozwojowa w przedsiębiorstwach  wraz z załącznikami, 

3928/18 23.05.2018r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.02.01.00-IZ.00-26-202/18 w ramach Osi priorytetowej 2. 

Konkurencyjna gospodarka Działania 2.1 Wsparcie 

świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu 

przedsiębiorczości w regionie Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 wraz  

z załącznikami, 

3929/18 23.05.2018r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.02.02.00-IZ.00-26-201/18 w ramach Osi Priorytetowej 2 – 

Konkurencyjna gospodarka Działania 2.2 Tworzenie nowych 

terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami 

3930/18 23.05.2018r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.02.00-IZ.00-26-198/18 w ramach Osi priorytetowej 4 

„Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.2 „Gospodarka 

odpadami”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami 

3931/18 23.05.2018r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.02.00-IZ.00-26-197/18 z zakresu Punktów Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach Osi priorytetowej 4 

„Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.2 „Gospodarka 

odpadami”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami, 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3925.2018.pdf
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3932/18 23.05.2018r. zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej w 

ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przyjętej Uchwałą Nr 

517/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 lipca 

2015r 

3933/18 23.05.2018r. aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków  

o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

3934/18 23.05.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr  RPSW.07.02.00-26-0042/16 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16 dla Działania 7.2 „Rozwój 

potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla 

określonych obszarów”, Oś priorytetowa 7. „Sprawne usługi 

publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

3935/18 23.05.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.01.02.00-26-0029/17 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie jednoetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-131/17 dla Działania 1.2 Badania i 

rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, Oś 

Priorytetowa 1 Innowacje i nauka Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020, 

3936/18 23.05.2018r. zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zmienionej 

Uchwałą Nr 518/15 z dnia 8 lipca 2015 r., Uchwałą Nr 622/15 z 

dnia 19 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr 1071/16 z dnia 7 stycznia 

2016 r., Uchwałą Nr 1285/16 z dnia 23 marca 2016 r., Uchwałą Nr 

1441/16 z dnia 20 maja 2016 r., Uchwałą Nr 1558/16 z dnia 17 

czerwca 2016 r., Uchwałą Nr 1742/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r 

3937/18 23.05.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

3938/18 23.05.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

3939/18 23.05.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

3940/18 23.05.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

3941/18 23.05.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

3942/18 23.05.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

3943/18 30.05.2018r. zmiany uchwały nr 3669/18 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie 

dofinansowania konkursowego projektu ZESPOŁU 

ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW 

KRAJOBRAZOWYCH - jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 7.2 „Rozwój potencjału 

endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla 

określonych obszarów” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3932.2018.pdf
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publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia 

szczegółowych zasad  

i trybu jego realizacji. 

3944/18 30.05.2018r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.03.00-IZ.00-26-200/18 w ramach Osi priorytetowej VII 

„Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura 

zdrowotna i społeczna”  - konkurs poświęcony wsparciu 

regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują 

kompleksową opiekę zdrowotną na rzecz osób dorosłych i/lub 

dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami psychicznymi- 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

3945/18 30.05.2018r. rozstrzygnięcie konkursu i warunkowego wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-170/17 – konkurs poświęcony 

wsparciu oddziałów oraz innych jednostek i komórek 

organizacyjnych regionalnego LECZNICTWA 

UZDROWISKOWEGO i współpracujących z nimi pracowni 

diagnostycznych, które realizują na rzecz OSÓB DOROSŁYCH 

stacjonarne, całodobowe i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne 

DEDYKOWANE CHOROBOM UKŁADU KRĄŻENIA ORAZ 

CHOROBOM UKŁADU KOSTNO-STAWOWOEGO I 

MIĘŚNIOWEGO – dedykowany wyłącznie dla OSI Obszar 

uzdrowiskowy. 

3946/18 30.05.2018r. Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 12). 

3947/18 30.05.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.02-IZ.00-26-

189/18 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałania 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej 

w regionie.   

3948/18 30.05.2018r. Zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie 

projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.08.03.06-

IZ.00-26-097/17, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost 

jakości edukacji ogólnej - ZIT 

3949/18 30.05.2018r. przyznania stypendiów sportowych zawodniczkom i zawodnikom 

w kategoriach młodzieżowych reprezentującym Województwo 

Świętokrzyskie i osiągającym wysokie wyniki sportowe 

3950/18 30.05.2018r. zlecenia Stowarzyszeniu Gorzyczany z Sercem dla Ludzi 

realizacji zadania publicznego pn. Piknik Wielopokoleniowy, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert 

3951/18 30.05.2018r. zlecenia Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej 

realizacji zadania publicznego pn. Rekonstrukcja Historyczna 

śmierci Jana Piwnika ps. „Ponury” w ramach organizowanych 

uroczystości Wykusowych 2018, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert 

3952/18 30.05.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.:    

"Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 

74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3944.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3945.2018.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3947.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3948.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3949.2018.pdf
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Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia 

ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. 

Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek". 

3953/18 30.05.2018r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki 

finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

3954/18 30.05.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3955/18 30.05.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3956/18 30.05.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3957/18 30.05.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3958/18 30.05.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3959/18 30.05.2018r. dot. informacji o wykonaniu budżetu  województwa za 2017 rok. 

3960/18 30.05.2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego  

na lata 2018 – 2032 

3961/18 30.05.2018r. w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego Nr 3410/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. 

3962/18 06.06.2018r.  

Akceptacja treści projektu uchwały Sejmiku w sprawie 

powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu 

Podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu 

zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej 

Sandomierz – gr. województwa - Rzeszów/Stalowa Wola, na 

odcinku od Sandomierza do granicy województwa 

świętokrzyskiego i wyrażenie zgody na wniesienie tematu pod 

obrady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

3963/18 06.06.2018r. zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 09.02.2018 r. przez 

Tomasza Adama Wireckiego zamieszkałego 26-052 Słowik, ul. 

Markowizna 56, gmina Sitkówka-Nowiny wpłaty w wysokości: 

30 000,00 zł na poczet zobowiązań z tytułu zwrotu 

dofinansowania i odsetek, począwszy od zobowiązań o 

najwcześniejszych terminach płatności i odsetek w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, orzeczonych Decyzją 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-037/11-2016/18 z dnia 

29.12.2016 r. 

3964/18 06.06.2018r. Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych 

projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do 

dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost 

jakości edukacji ogólnej – ZIT Wsparcie kształcenia 

podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych. 

3965/18 06.06.2018r. Zatwierdzenia "Warunków i zasad naboru projektów własnych w 

trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020" 

3966/18 06.06.2018r. wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa 

Świętokrzyskiego w roli partnera do projektu badawczego pn. 

Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na 

przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3953.2018.pdf
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i warmińsko-mazurskiego, którego liderem jest Województwo 

Opolskie. 

3967/18 06.06.2018r. w sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Związkowi Towarzystwa 

Krzewienia Kultury Fizycznej w Kielcach realizacji zadania 

publicznego pn. XXI Regionalne Biegi dla Dzieci i Młodzieży 

„Piekielnica 2018” w Bukowej z okazji XX-lecia Województwa 

Świętokrzyskiego, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

3968/18 06.06.2018r. w sprawie zlecenia Kieleckiemu Klubowi Bokserskiemu RUSHH 

w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Mecz Światowej 

Konfrontacji Boksu Olimpijskiego – Polska vs Turcja, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert 

3969/18 06.06.2018r.  

w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-

Krajoznawczemu Oddział w Sandomierzu realizacji zadania 

publicznego pn. „Europejski Zlot Turystów Kolarzy Kurozwęki 

2018” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3970/18 06.06.2018r. w sprawie zlecenia Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w 

Warszawie realizacji zadania publicznego pn. Turniej koszykówki 

dzieci i młodzieży poruszających się na wózkach inwalidzkich,  z 

pominięciem otwartego konkursu ofert 

3971/18 06.06.2018r. Podziału środków PFRON w 2018 r. w ramach ogłoszonego I 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 

3972/18 06.06.2018r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 2838/17 Zarządu 

Województwa Święto-krzyskiego z dnia 19 lipca 2017 roku w 

sprawie przyjęcia do realizacji „Regionalnego Programu 

Zdrowotnego w zakresie kompleksowej rehabilitacji 

pulmonologicznej w ramach profilaktyki wtórnej u osób w wieku 

aktywności zawodowej cierpiących na przewlekłe choroby układu 

oddechowego (CRD)”. 

3973/18 06.06.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3974/18 06.06.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3975/18 06.06.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3976/18 06.06.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3977/18 06.06.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3978/18 08.06.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3979/18 08.06.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

3980/18 13.06.2018r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru im. 

Stefana Żeromskiego w Kielcach za 2017 r. 

3981/18 13.06.2018r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Filharmonii 

Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach za 2017 r. 

3982/18 13.06.2018r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w 

Kielcach za 2017 r. 

3983/18 13.06.2018r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie 

za 2017 r. 

3984/18 13.06.2018r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w 

Kielcach za 2017 r. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3967.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3968.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3969.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3970.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3971.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3972.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3973.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3974.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3975.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3976.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3977.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3978.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3979.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3980.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3981.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3982.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3983.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3984.2018.pdf


3985/18 13.06.2018r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Wsi 

Kieleckiej w Kielcach za 2017 r. 

3986/18 13.06.2018r. zlecenia Klubowi Sportowemu „KSZO” w Ostrowcu 

Świętokrzyskim realizacji zadania publicznego pn. Udział 

drużyny piłki wodnej KS KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim w 

III edycji turnieju HABaWaBa, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert, 

3987/18 13.06.2018r. zlecenia Parafii Matki Bożej Różańcowej  

w Koprzywnicy realizacji zadania publicznego pn. Organizacja 

pikniku „U Pana Boga w Ogródku”, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert, 

3988/18 13.06.2018r. przyjęcia Informacji o realizacji Uchwały Nr XXXIV/499/17 z 

dnia 22 czerwca 2017 r. Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa 

świętokrzyskiego, 

3989/18 13.06.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.:   "Budowa odcinka 

drogi publicznej  ul. Mała Zgoda  na działkach nr ew. 504/21, 

504/22, 413/1,  414/2, 84/8, 507/7 416/3 obręb 0024 Kielce z 

włączeniem do ul. Langiewicza ", 

3990/18 13.06.2018r. zmiany załącznika nr 2  do Uchwały nr 3120/2017 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2017 

roku  

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr  RPSW.07.02.00-IZ.00-

26-078/16  dla Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego 

jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

3991/18 13.06.2018r. zmiany załącznika nr 1, nr 2 i nr 3 do Uchwały nr 3667/18 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego  z dnia 14 marca 2018r. w 

sprawie  rozstrzygnięcia konkursu                            i warunkowego 

wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17 (typ 

projektów: Rozwój e-usług,  

z wyłączeniem e-zdrowia) w ramach Osi Priorytetowej 7 – 

,,Sprawne usługi publiczne’’ Działania 7.1 ,,Rozwój e-

społeczeństwa’’ Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

3992/18 13.06.2018r. przyjęcia zaktualizowanych wzorów umów i decyzji o 

dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

3993/18 13.06.2018r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki 

nad dziećmi do lat 3. Konkurs dedykowany Obszarowi 

Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do 

usług publicznych, 

3994/18 13.06.2018r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3985.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3986.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3987.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3988.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3989.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3990.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3991.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3992.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3993.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3994.2018.pdf


Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.1.2 Zwiększanie dostępu do opieki 

nad dziećmi do lat 3 – ZIT 

3995/18 13.06.2018r. przyjęcia pozytywnej opinii o zgodności zaktualizowanej Strategii 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego na lata 2014-2020 z RPOWŚ w zakresie 

możliwości finansowania projektów ZIT ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

3996/18 13.06.2018r. zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

3906/18 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy 

radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego, 

3997/18 13.06.2018r. Przyjęcie raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla 

województwa świętokrzyskiego na lata 2015-2020 z 

uwzględnieniem perspektywy do roku 2025” i skierowanie na 

posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej,  

i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

oraz przedłożenie Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego, a 

następnie Ministrowi Środowiska 

3998/18 13.06.2018r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze za 

2017 rok 

3999/18 13.06.2018r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Kielcach za 2017 rok 

4000/18 13.06.2018r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego 

Centrum Onkologii w Kielcach za 2017 rok 

4001/18 13.06.2018r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego 

Centrum Psychiatrii w Morawicy za 2017 rok. 

4002/18 13.06.2018r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego 

Centrum Rehabilitacji  

w Czarnieckiej Górze za 2017 rok 

4003/18 13.06.2018r. zatwierdzenia  sprawozdania   finansowego   Wojewódzkiego   

Ośrodka   Medycyny   Pracy w Kielcach za 2017 rok 

4004/18 13.06.2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 – 2032 

4005/18 13.06.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4006/18 13.06.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4007/18 20.06.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Mickiewicza w 

Sandomierzu  

w zakresie budowy chodnika prawostronnego od km 0+040 do 

km0+067 

4008/18 20.06.2018r. zlecenia Kieleckiemu Towarzystwu Cyklistów 1895  

w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Ogólnopolskie 

Szosowe Wyścigi Kolarskie Masters „Bielińska Truskawka 2018” 

i „Szosowy Wyścig Kolarski Masters po Ziemi S. Żeromskiego i 

H. Sienkiewicza Strawczyn 2018”, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert, 

4009/18 20.06.2018r. wyrażenia zgody na odwołanie pana Alojzego Sobury ze 

stanowiska zastępcy dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. 

J. Piłsudskiego w Kielcach. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3995.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3996.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3997.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3998.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.3999.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4000.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4001.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4002.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4003.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4004.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4005.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4006.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4007.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4008.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4009.2018.pdf


4010/18 20.06.2018r. braku zgody na finansowanie i realizację przez Wojewódzką 

Bibliotekę Publiczną w Kielcach projektu pn. „Rozwój zasobów 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w 

Kielcach – Centrum Multimedialne” 

4011/18 20.06.2018r. wstrzymania certyfikacji wydatków dotyczących dotacji na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 

doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy dla projektów 

realizowanych w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, na podstawie pism z  Ministerstwa Inwestycji i 

Rozwoju z dnia 29 maja 2018 r., znak sprawy: DKF-

I.7516.58.2018.AK oraz z dnia 13 czerwca 2018 r., znak sprawy 

DZF-I.7640.2.2018MKa 

4012/18 20.06.2018r. wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, 

na okres 3 miesięcy, Związkowi Polskich Spadochroniarzy części 

nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc na 

zasadach określonych w projekcie umowy, 

4013/18 20.06.2018r. zatwierdzenia zaktualizowanego Regulaminu Pracy Komisji 

Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

RPOWŚ na lata 2014-2020 w Departamencie Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z załącznikami 

przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

Uchwałą Nr 623/15 z dn. 19 sierpnia 2015 r.  

i zaktualizowanym: Uchwałą Nr 1390/16 z dn. 27 kwietnia 2016 

r., Uchwałą Nr 2238/17 z dn. 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr 

2326/17 z dn. 22 lutego 2017 r., Uchwałą Nr 2628/17 z dn. 26 maja 

2017 r., Uchwałą Nr 3239/17 z dn. 22 listopada 2017 r., Uchwałą 

Nr 3267/17 z dn. 29 listopada 2017 r., Uchwałą Nr 3577/18 z dn. 

28 lutego 2018 r., Uchwałą Nr 3694/18 z dn. 28 marca 2018 r., 

Uchwałą nr 3789/18 z dn. 18 kwietnia 2018 r., 

4014/18 20.06.2018r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki 

nad dziećmi do lat 3. Konkurs dedykowany Obszarowi 

Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze 

4015/18 20.06.2018r. wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania 

udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

wykorzystanego z naruszeniem procedur  

i określenia terminu, od którego nalicza się odsetki 

4016/18 20.06.2018r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT - 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na 

rzecz tworzenia  

i rozwoju CKZiU, 

4017/18 20.06.2018r. zatwierdzenia Zaktualizowanej listy ocenionych projektów oraz 

Zaktualizowanej listy pozytywnie ocenionych projektów  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4010.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4011.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4012.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4013.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4014.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4015.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4016.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4017.2018.pdf


z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w 

ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 

ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla EFS, Poddziałanie 8.4.2 

Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych  

w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych 

inicjatyw edukacyjnych, Konkurs dedykowany Obszarowi 

Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do 

usług publicznych (obszary wiejskie) przyjętej przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 3836/18 z dnia 24 

kwietnia 2018 r.; 

4018/18 20.06.2018r. zatwierdzenia "Warunków i zasad naboru projektów  

w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020", 

4019/18 20.06.2018r. zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie 

projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.08.04.02-

IZ.00-26-123/17, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.4.2 

Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w 

obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych 

inicjatyw edukacyjnych 

4020/18 20.06.2018r. wskazania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z 

o.o.  

z siedzibą w Kielcach, 

4021/18 20.06.2018r. zmiany załącznika do Uchwały nr 2810/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego  

z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie warunkowego wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-

26-071/16 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP 

(konkurs dla projektów realizowanych w oparciu o regionalną 

pomoc inwestycyjną) Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020; 

- zmiany poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania 

w ramach konkursu 

4022/18 20.06.2018r. zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 3616/18 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2018 r.  w 

sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektu do 

dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego  

nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-130/17 w ramach Osi Priorytetowej 

1 – Innowacje i Nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze 

świętokrzyskiej przedsiębiorczości  RPOWŚ   

na lata 2014 – 2020; 

4023/18 20.06.2018r. zmiany uchwały nr 3926/18  z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie 

przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.01.02.00-IZ.00-26-203/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – 

Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze 

świętokrzyskiej przedsiębiorczości Projekty Badawczo – 

Rozwojowe Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami 

4024/18 20.06.2018r. zmiany Uchwały nr 1957/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4018.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4019.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4020.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4021.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4022.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4023.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4024.2018.pdf


warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia 

w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16 w ramach działania 4.3 

„Gospodarka wodno-ściekowa” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo 

naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

4025/18 20.06.2018r. zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 2276/17 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2017 roku w 

sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i 

wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 w 

ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka 

Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020; 

- zmiany poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania 

w ramach konkursu. 

 

4026/18 20.06.2018r. rozstrzygnięcie konkursu, zwiększenie poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i wybór 

projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-154/17 dla 

Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020 

4027/18 20.06.2018r. rozstrzygnięcie konkursu i warunkowego wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-169/17 – konkurs poświęcony 

wsparciu oddziałów oraz innych komórek organizacyjnych 

regionalnych podmiotów leczniczych, a także  współpracujących 

z nimi pracowni diagnostycznych, które realizują na rzecz osób 

dorosłych stacjonarne oraz  ambulatoryjne świadczenia zdrowotne 

dedykowane chorobom układu kostno-stawowego i/lub 

mięśniowego 

4028/18 20.06.2018r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 

jednoetapowego konkursu zamkniętego  

nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-181/18 w ramach Osi Priorytetowej 

4 „Dziedzictwo naturalne  

i kulturowe” Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego 

i naturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami. 

4029/18 27.06.2018r. rozstrzygnięcie konkursu i wybór projektów zakwalifikowanych 

do wsparcia w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr  

RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17  w ramach Osi Priorytetowej 3 

– Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i 

dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

4030/18 27.06.2018r. Zmiany Uchwały nr 3550/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i 

wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr  RPSW.03.01.00-

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4025.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4026.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4027.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4028.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4029.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4030.2018.zip


IZ.00-26-105/17  w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i 

zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych - PROJEKTY 

PARASOLOWE Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

4031/18 27.06.2018r. rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania i warunkowego wybór 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia  

w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr  

RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17  

Oś Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.4 

Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

4032/18 27.06.2018r. rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania i warunkowego wybór 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia  

w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr  

RPSW.03.04.00-IZ.00-26-134/17  

Oś Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.4 

Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

4033/18 27.06.2018r. Zmiany uchwały nr 3552/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia 

wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

4034/18 27.06.2018r. Zmiany uchwały nr 3553/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia 

wzoru Decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

4035/18 27.06.2018r. Zmiany uchwały nr 3450/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia 

wzoru Porozumienia o dofinansowanie projektu wraz z 

załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020. 

4036/18 27.06.2018r. Zatwierdzenie zaktualizowanej Procedury naboru kandydatów na 

ekspertów  

i prowadzenia Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 wraz z załącznikami przyjętej przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 624/15 z dnia 19 

sierpnia 2015r., następnie zaktualizowanej Uchwałą Nr 1087/16 z 

dnia 13 stycznia 2016r. oraz Uchwałą Nr 3874/18 z 9 maja 2018r. 

4037/18 27.06.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-

208/18 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4031.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4032.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4033.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4034.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4035.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4036.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4037.2018.zip


4038/18 27.06.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.02-IZ.00-26-

189/18 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałania 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej 

w regionie.   

4039/18 27.06.2018r. Zatwierdzenia Zaktualizowanej listy pozytywnie ocenionych 

projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do 

dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla EFS, 

Poddziałanie 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji 

osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez 

realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych, Konkurs 

dedykowany OSI – obszary o najgorszym dostępie do usług 

publicznych (obszary wiejskie) przyjętej przez Zarząd 

Województwa Świetokrzyskiego Uchwałą nr 3836/18 z dnia 24 

kwietnia 2018 r. oraz Uchwałą nr 4017/18 z dnia 20 czerwca 2018 

r.   

4040/18 27.06.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW. 07.02.00-26-0008/16 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16 dla 7.2 „Rozwój potencjału 

endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla 

określonych obszarów”  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

4041/18 27.06.2018r.  

Przyjęcia stanowiska Zarządu Województwa dotyczącego zmian 

w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Świętokrzyskiego 

polegających na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. 

"Świętokrzyski Kampuss laboratoryjny Głównego Urzędu Miar" 

4042/18 27.06.2018r. zlecenia Buskiemu Stowarzyszeniu „Pro Memoria” realizacji 

zadania publicznego pn. II Piknik Historyczny, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

4043/18 27.06.2018r. w sprawie przyznania nagrody „Talenty Świętokrzyskie” 

4044/18 27.06.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: : "Budowa drogi gminnej od km 

0+005.98 do km 0+069.46 w miejscowości Staszów" 

4045/18 27.06.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.:    „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

728 na odc. Łopuszno - DK, projektowany km od 104+100 do km 

120+060,00 ” 

4046/18 27.06.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: „Budowa ulic wraz z kanalizacją 

deszczową oraz oświetleniem ulicznym w miejscowości Fałków 

w ramach zadania: ”Projekt Budowlany uzbrojenia działek 

budowlanych na osiedlu o nazwie określonej w mpzp obszar B - 

"WOLSKA" obejmującego tereny pod budownictwo MNU 1, 

MNU - 2, MNU - 3, MNU - 4, MNU - 5"   

4047/18 27.06.2018r. Wskazania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki 

„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju. 

4048/18 27.06.2018r. w sprawie przyjęcia „Regionalnego Programu Zdrowotnego 

Ochrony Zdrowia Psy-chicznego dla Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2018-2022” 

4049/18 27.06.2018r. w sprawie zmiany uchwały nr 3144/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2017 roku w sprawie 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4038.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4039.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4040.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4041.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4044.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4043.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4044.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4045.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4046.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4047.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4048.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4049.2018.pdf


przyjęcia do realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. 

„Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 

2”. 

4050/18 27.06.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4051/18 27.06.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4052/1/ 27.06.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4053/18 27.06.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4054/18 27.06.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4055/18 29.06.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4056/18 29.06.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4057/18 29.06.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4058/18 29.06.2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego  

na lata 2018 – 2032 

4059/18 29.06.2018r. w sprawie: wykazu zadań realizowanych w ramach 

przedsięwzięcia  

„Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” 

4060/18 29.06.2018r. w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego Nr 3410/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. 

4061/18 29.06.2018r. w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich 

jednostek budżetowych 

4062/18 29.06.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4063/18 04.07.2018r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego: 

1. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego  

dotyczącej wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu w gminie Bodzentyn; 

2. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego  

dotyczącej wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu w gminie Bieliny; 

3. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego  

dotyczącej wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu w gminie Górno. 

4064/18 04.07.2018r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2017 rok dla pana 

Michała Kotańskiego – dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego 

w Kielcach 

4065/18 04.07.2018r.  

w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2017 rok dla pana Jacka 

Rogali – dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga 

w Kielcach 

4066/18 04.07.2018r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2017 rok dla pana 

Andrzeja Dąbrowskiego – dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach 

4067/18 04.07.2018r.  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4050.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4051.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4052.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4053.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4054.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4055.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4056.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4057.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4058.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4059.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4060.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4061.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4062.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4063.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4064.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4065.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4066.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4067.2018.pdf


w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2017 rok dla pani 

Karoliny Kępczyk – dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. 

Koziołka Matołka w Pacanowie 

4068/18 04.07.2018r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2017 rok dla pana 

Mariusza Masnego – dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w 

Kielcach 

4069/18 04.07.2018r. Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 13). 

4070/18 04.07.2018r. Rozszerzenia składu Konsorcjum na rzecz rozwoju inteligentnej 

specjalizacji - Zrównoważony Rozwój Energetyczny oraz 

przyjęcia zaktualizowanej listy członków Konsorcjów na rzecz 

rozwoju inteligentnych specjalizacji Województwa 

Świętokrzyskiego. 

4071/18 04.07.2018r. Przyjęcia Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 

2017 roku celem przekazania Sejmikowi Województwa 

Świętokrzyskiego. 

4072/18 04.07.2018r. rozstrzygnięcie konkursu i wybór projektów zakwalifikowanych 

do wsparcia w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr  

RPSW.03.02.00-IZ.00-26-158/17  w ramach Osi Priorytetowej 3 

– Efektywna i zielona energia Działania 3.2 Efektywność 

energetyczna  

i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020. 

4073/18 04.07.2018r. rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków 

przeznaczonych  

do zakontraktowania w ramach konkursu i wyboru projektów 

zakwalifikowanych  

do wsparcia w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr  

RPSW.03.04.00-IZ.00-26-136/17 Oś Priorytetowa 3 – Efektywna 

i zielona energia, Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

4074/18 04.07.2018r. Zmiany załącznika nr 1 i nr 3 do Uchwały nr 3788/18  Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia  18 kwietnia 2018r. w 

sprawie rozstrzygnięcia konkursu  

i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-

26-156/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 – Rozwój miast 

Działania 6.5 ,,Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich’’ 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

4075/18 04.07.2018r. wniosku Kancelarii Prawnej Zimmerman Filipiak 

Restrukturyzacja S.A.  

z siedzibą ul. Wspólna 35/5, 00-519 Warszawa (nr KRS 

0000591282) będącej zarządcą 

w postępowaniu sanacyjnym Beneficjenta Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 Spółki DORBUD S.A. z siedzibą ul. Zagnańska 153, 

25-563 Kielce (nr KRS 0000157306) reprezentowaną przez r.pr. 

Emilię Polańską Polańscy Taborowicz Kancelaria Prawna s.c. ul. 

Warszawska 31/16-18 25-518 Kielce, o ponowne rozpatrzenie 

sprawy, w której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, jako 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4068.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4069.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4070.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4071.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4072.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4073.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4074.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4075.2018.pdf


Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wydał w 

dniu 5 kwietnia 2018 r. decyzję nr RPSW.IZ.UMWSW.02.05.00-

26-0603/16-2018/01  orzekającą o zwrocie całości 

dofinansowania ze środków EFRR wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych udzielonego  

w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 na podstawie Umowy nr 

RPSW.02.05.00-26-0603/16  

o dofinansowanie Projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności firmy 

Dorbud S.A. poprzez wdrożenie nowej, innowacyjnej usługi 

nadawania certyfikatu jakości zasobooszczędnego, zdrowego 

budynku Green Space”. 

4076/18 04.07.2018r. Wniosku Gminy Daleszyce z siedzibą Plac Staszica 9, 26-021 

Daleszyce o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wydał w dniu 18 kwietnia 

2018 r. Decyzję nr RPSW.IZ.UMWSW.06.02.00-26-709/09-

2018/2 orzekającą o zwrocie przez Gminę Daleszyce z siedzibą 

Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce części dofinansowania ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.06.02.00-

26-709/09-00. 

4077/18 04.07.2018r. udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

upoważnienia Panu Dariuszowi Dąbrowskiemu – Z-cy Dyrektora 

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach do 

reprezentowania organu w sprawach wynikających z realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, wyłącznie związanych z 

wezwaniem do wykupienia weksla i jego wypełnienia w celu 

odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi. 

4078/18 04.07.2018r. Zatwierdzenia dokumentu pn. "Warunki realizacji Priorytetów 

inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v, Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek 

pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach" w związku z aktualizacją 

treści powierzonych zadań dokumentu zatwierdzonego przez 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego  

w dniu 27 września 2017 r. uchwałą nr 3034/17. 

4079/18 04.07.2018r. Zatwierdzenia dokumentu pn. "Warunki powierzenia zadań 

Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach w zakresie 

wykorzystania Bazy Usług Rozwojowych" w związku  

z aktualizacją treści powierzonych zadań dokumentu 

zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w 

dniu 9 marca 2017 r. uchwałą nr 2379/2017. 

4080/18 04.07.2018r. Zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie 

projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.08.03.03-

IZ.00-26-167/17, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój 

edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4076.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4077.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4078.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4079.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4080.2018.pdf


4081/18 04.07.2018r. 1) przyjęcia Regulaminu Konkursu Regionalnego pod nazwą 

„Cyfrowe 20 l@t Świętokrzyskiego”, 

2) wyrażenia zgody na ufundowanie statuetek w ramach 

konkursu 

4082/18 04.07.2018r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2017 rok dla pana 

Jarosława Machnickiego – dyrektora Wojewódzkiego Domu 

Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach 

4083/18 04.07.2018r. ustalenia cen wywoławczych w pierwszych przetargach na 

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Województwa 

Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza. 

4084/18 04.07.2018r. zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

3163/17 z dnia 02.11.2017r.  

w sprawie powierzenia obowiązków i uprawnień likwidatora 

wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej – jednostki 

budżetowej pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych w Kiecach. 

4085/18 04.07.2018r Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4086/18 04.07.2018r Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4087/18 04.07.2018r Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4088/18 04.07.2018r Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4089/18 04.07.2018r Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4090/18 04.07.2018r Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4091/18 04.07.2018r Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4092/18 04.07.2018r Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4093/18 11.07.2018r. zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

3467/18 z dnia 24.01.2018r. w sprawie akceptacji harmonogramu 

czynności związanych z likwidacją wojewódzkiej samorządowej 

jednostki budżetowej pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w Kielcach 

4094/18 11.07.2018r. akceptacji treści zaktualizowanego projektu załącznika nr 2 do 

Programu rozwoju infrastruktury transportowej województwa 

świętokrzyskiego na lata 2014-2020 "Założenia do nowej edycji 

zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na sieci 

kolejowej województwa w latach 2014 - 2020", przyjętego 

Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr 

XVII/247/15 z dnia 27 listopada 2015 roku 

4095/18 11.07.2018r. akceptacji treści Porozumienia w sprawie powierzenia przez 

Województwo Świętokrzyskie Województwu Podkarpackiemu 

zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w 

transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sandomierz – gr. 

województwa - Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od 

Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego 

4096/18 11.07.2018r. przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/608/18 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  z dnia 19 marca 2018 

r. w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie 

pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego 

województwa świętokrzyskiego: Powiatowi Jędrzejowskiemu,  

Powiatowi Włoszczowskiemu, Powiatowi Skarżyskiemu, 

Powiatowi Starachowickiemu, Powiatowi Koneckiemu, Gminie 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4081.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4082.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4083.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4084.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4085.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4086.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4087.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4088.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4089.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4090.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4091.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4092.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4093.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4094.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4095.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4096.2018.pdf


Kielce, Powiatowi Sandomierskiemu, Powiatowi Ostrowieckiemu 

w związku z realizowanym projektem pn. „Nowoczesna Szkoła 

Zawodowa-Nowoczesny Region”, współfinansowanym przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś 

Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, 

Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego 

i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie 

jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia 

i rozwoju CKZiU, 

4097/18 11.07.2018r. zmiany Decyzji Nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0010/16-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 3396/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie dofinansowania  Projektu 

jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach 

Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 

„Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji, 

4098/18 11.07.2018r. zmiany  Uchwały Nr 3928/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia 

Regulaminu dwuetapowego  konkursu zamkniętego nr 

RPSW.02.01.00-IZ.00-26-202/18 w ramach Osi priorytetowej 2. 

Konkurencyjna gospodarka Działania 2.1 Wsparcie 

świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu 

przedsiębiorczości w regionie Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 wraz z załącznikami 

4099/18 11.07.2018r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia 

ogólnego w zakresie stosowania TIK, 

4100/18 11.07.2018r. zlecenia Klubowi Sportowemu „Stella” w Kielcach realizacji 

zadania publicznego pn. LXVII Mistrzostwa Polski Juniorów w 

Łucznictwie, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

4101/18 11.07.2018r. zajęcia stanowiska dotyczącego pozbawienia kategorii 

powiatowej drogi nr 0320T Krajno Drugie - Wymyślona - 

Bęczków przebiegającą na terenie Gminy Górno, 

4102/18 11.07.2018r. zajęcia stanowiska dotyczącego pozbawienia kategorii 

powiatowej drogi nr 0585T Gołębiówka - Ścignia - Wzdół 

Plebański położonej na terenie Gminy Bodzentyn, 

4103/18 11.07.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn: „Budowa obwodnicy miejscowości 

Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756: / zakres inwestycji od 

skrzyżowania  w km ok. 28+311 istniejącej DW 756 /początek 

proj. Obwodnicy km 0+000/ do km ok. 1+500 proj. DW 756 / 

skrzyżowanie z istniejąca DK 74 

4104/18 11.07.2018r. ogłoszenia II otwartego konkursu ofert dla  podmiotów 

określonych w  art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4097.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4098.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4099.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4100.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4101.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4102.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4103.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4104.2018.pdf


działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 

r. 450) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego w 2018 roku z zakresu:  profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych 

4105/18 11.07.2018r. Przyjęcie propozycji zmian w zapisach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020. 

4106/18 11.07.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4107/18 11.07.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4108/18 11.07.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4109/18 11.07.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4110/18 11.07.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4111/18 18.07.2018r. Wyrażenia zgody na uczestnictwo i realizację zadania przez 

Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w Projekcie partnerskim pod 

nazwą "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa 

Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ) ramach Konkursu 

zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-196/18 w Działaniu 7.4 

Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPOWŚ 2014-

2020 wspólnie  

z 49 gminami z terenu województwa świętokrzyskiego. 

4112/18 18.07.2018r. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Gładki, 

p.o. Dyrektora a także Pana Andrzeja Sztokfisza Z-cę Dyrektora 

Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, do 

podejmowania działań związanych z przygotowaniem, 

podpisaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie wraz z 

wymaganymi załącznikami w projekcie partnerskim pn. "Szkolne 

Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-

Pracownie WŚ) Konkursu a także do składania wyjaśnień i 

podpisywania innych dokumentów związanych z procedurą 

konkursową.   

4113/18 18.07.2018r. przyjęcia zaktualizowanych wzorów umów i decyzji o 

dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 

4114/18 18.07.2018r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 

Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, Konkurs 

dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o 

najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie), 

4115/18 18.07.2018r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. 

Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – 

obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-

gospodarcze 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4105.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4106.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4107.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4108.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4109.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4110.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4111.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4112.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4113.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4114.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4115.2018.pdf


4116/18 18.07.2018r. przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 14), 

4117/18 18.07.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0013/16 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 dla Działania 6.5 

Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020. 

4118/18 18.07.2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli 

kontraktowych  ubiegających się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy 

4119/18 18.07.2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli 

kontraktowych  ubiegających się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego zatrudnionych w Zespole Szkół 

Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze 

4120/18 18.07.2018r. udzielenia upoważnienia do uzgadniania wysokości stypendiów 

za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe z dyrektorami 

szkół  

i kolegium pracowników służb społecznych podległych 

Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego, 

4121/18 18.07.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu  

a realizację inwestycji pn.:  "Rozbudowa DW 755 na odcinku od 

km 25+700 do km 27+400 w m. Suchodółka", 

4122/18 18.07.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.:  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 

768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300)  do km ok. 64+163 (ist. 

66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka 

oraz budowa obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - 

zbuduj" 

4123/18 18.07.2018r. Odwołania Pana Jacka Musiała z funkcji Dyrektora 

Świętokrzyskiego Centrum    Psychiatrii w Morawicy 

4124/18 18.07.2018r. Powierzenia obowiązków Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii w Morawicy Pani Marioli Grzesik 

4125/18 18.07.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4126/18 18.07.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4127/18 18.07.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4128/18 18.07.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4129/18 18.07.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4130/18 23.07.2018r. Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie ustalenie wynagrodzenia 

miesięcznego dla Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 

4131/18 25.07.2018r. Przyjęcia procedur związanych z obsługą działań Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 delegowanych 

do wdrażania na poziomie Samorządu Województwa. 

4132/18 25.07.2018r. w sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu „Tęcza - Społem” w 

Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Mistrzostwa Polski 

Juniorów do lat 18 i 23 w Trójboju Siłowym Klasycznym, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4116.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4117.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4118.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4119.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4120.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4121.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4122.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4123.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4124.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4125.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4126.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4127.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4128.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4129.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4130.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4131/.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4132.2018.pdf


4133/18 25.07.2018r. wyrażenia zgody na odwołanie pana Szymona Białego ze 

stanowiska pełniącego obowiązki zastępcy dyrektora 

Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach 

4134/18 25.07.2018r. wyrażenia zgody na powołanie Pana Szymona Białego na 

stanowisko zastępcy dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury 

im. J. Piłsudskiego w Kielcach 

4135/18 25.07.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: „Budowa drogi wraz z odwodnieniem na 

odcinku 700m ul. Jana Pawła II w msc. Ćmińsk w gminie 

Miedziana Góra".    

4136/18 25.07.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: ”Rozbudowa drogi gminnej nr 346011T 

wraz z odwodnieniem na ul. Leśnej w msc. Ciosowa, oraz na 

działce drogowej nr 399 w msc. Ćmińsk, o łącznej długości 1 

790m, gmina Miedziana Góra” 

4137/18 25.07.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: ” .”Rozbudowy drogi gminnej klasy 

lokalnej nr 352072T pod nazwą ul. Łazy o nr ew. dz. 1843 w 

Obrębie 0010 Nowa Słupia oraz dz. nr ew. 11 w Obrębie 0008 

Wólka Milanowska w Gminie Nowa Słupia." 

4138/18 25.07.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-

210/18 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,  

Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na 

zatrudnienie. 

4139/18 25.07.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.01-IZ.00-26-

211/18 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałania 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu 

opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności 

zawodowej. 

4140/18 25.07.2018r. Zmiany uchwały nr 1287/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przyjęcia 

zaktualizowanej decyzji o dofinansowaniu projektu nr 

RPSW.09.03.02-26-0001/15 pn. „ŚWIĘTOKRZYSKA 

EKONOMIA SPOŁECZNA” realizowanego w trybie 

pozakonkursowym w ramach Działania 9.3 Wspieranie ekonomii 

i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do 

zatrudnienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.   

4141/18 25.07.2018r. Zatwierdzenie zaktualizowanej Procedury naboru kandydatów na 

ekspertów  

i prowadzenia Wykazu Kandydatów na Ekspertów RPOWŚ na 

lata 2014-2020 wraz z załącznikami przyjętej przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr624/15 z dnia 19 

sierpnia 2015 r., następnie zaktualizowanej Uchwałą Nr 1087/16 

z dnia 13 stycznia 2016r. oraz Uchwałą Nr 3874/18 z 9 maja 2018 

r. oraz Uchwałą Nr 4036/2018 z 27 czerwca 2018 r. 

4142/18 25.07.2018r. zmiany Uchwały Nr 3779/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia  

11 kwietnia 2018r. w sprawie podziału środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. na 

realizację zadań Samorządu Województwa  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4133.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4134.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4135.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4136.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4137.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4138.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4139.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4140.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4141.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4142.2018.pdf


Świętokrzyskiego w zakresie: 

1)  dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 

2018r. poz. 1202, z późn. zm.), dotyczących  

obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób 

niepełnosprawnych,  

z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; 

2)     dofinansowania kosztów działania zakładów aktywności 

zawodowej. 

4143/18 25.07.2018r. wyrażenia zgody na umieszczenie Herbu i nazwy Województwa 

Świętokrzyskiego  

na stronie internetowej  materiałach reklamowych firmy ZETO 

Software Sp. z o.o. 

4144/18 25.07.2018r. Zmiany uchwały nr 2323/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia 

wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 

1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020. 

4145/18 25.07.2018r. zmiany Uchwały nr 2563/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.03.00-IZ.00-

26-073/16 dla Działania 1.3 Wsparcie świętokrzyskich Instytucji 

Otoczenia Biznesu w celu promocji innowacji  

w sektorze przedsiębiorstw Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020. 

4146/18 25.07.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4147/18 25.07.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4148/18 25.07.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4149/18 25.07.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4150/18 25.07.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4151/18 25.07.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4152/18 25.07.2018r. w sprawie: zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do 

projektu uchwały budżetowej na 2019 rok i projektu uchwały w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej  na lata 2019 - …                 

4153/18 25.07.2018r. w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego Nr 3410/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. 

4154/18 25.07.2018r. w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego Nr 4059/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. 

4155/18 25.07.2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2018 – 2032 

4156/18 25.07.2018r. w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich 

jednostek budżetowych 

4157/18 25.07.2018r. dot. informacji o wykonaniu budżetu województwa 

za II kwartał 2018 roku 

4158/18 02.08.2018r. Zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

1257 z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Procedury 

naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4143.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4144.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4145.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4146.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4147.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4148.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4149.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4150.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4151.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4152.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4153.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4154.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4155.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4156.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4157.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4158.2018.pdf


Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

4159/18 02.08.2018r. Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów Oś 9 – Włączenie 

społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 

Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Konkurs 

dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary 

funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 

4160/18 02.08.2018r. Zatwierdzenia zaktualizowanego składu osobowego Komisji 

Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiegona lata 2014-2020 przyjętego przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 686/15 z dnia 

09.09.2015 r. i zaktualizowanego Uchwałami Nr: 794/15 z dnia 

28.10.2015 r., 816/15 z dnia 05.11.2015 r., 978/15 z dnia 

16.12.2015 r., 1088/16 z dnia 13.01.2016 r., 1115/16 z dnia 

28.01.2016 r., 1391/16 z dnia 27.04.2016 r.,  1445/16 z dnia 

20.05.2016 r., 1741/16 z dnia 31.08.2016 r., 1783/16 z dnia 

21.09.2016 r.,  1920/16 z dnia 09.11.2016 r., 2014/16 z dnia 

30.11.2016 r., 2171/17 z dnia 04.01.2017 r., 3071/17 z dnia 

04.10.2017 r.,3327/17 z dnia 13.12.2017 r. 

4161/18 02.08.2018r.  

Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej 

- ZIT – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. 

4162/18 02.08.2018r. Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o 

dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

4163/18 02.08.2018r. rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną wniosku o 

dofinansowanie nr RPSW.07.02.00-26-0035/16 złożonego w 

odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16 dla Działania 7.2 Rozwój 

potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla 

określonych obszarów, Osi Priorytetowej 7 Sprawne usługi 

publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

4164/18 02.08.2018r. Przyjęcie propozycji zmian w zapisach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020. 

4165/18 02.08.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie 

usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

4166/18 02.08.2018r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Świętokrzyskiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na rok szkolny 2018/2019. 

4167/18 02.08.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.:        " Budowa ulicy 17KDD wraz z 

budową skrzyżowania z ulicą Klonową 5aKDZ i budową ulicy 

16KDD (etap I) w Kielcach". 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4159.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4160.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4161.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4162.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4163.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4164.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4165.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4166.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4167.2018.pdf


4168/18 02.08.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.:  "Rozbudowa drogi gminnej nr 385020T 

w Grzybowie od km 0+680 do km 0+800 oraz od km 0+800 do 

km 1+390 na działkach nr 114/5, 123/1, 124/1, 134/1, 135/1, 4/1, 

136/2, 137/1, 138/1, 5/1, 140/1, 6/1, 142/1, 7/1, 144/1, 8/1, 144/1, 

146/1, 10/1, 147/1, 146/1, 12/1, 149/1, 15/1, 150/1, 16/1, 151/1, 

152/1, 17/1, 114/8, 153/1, 18/1, 97/1, 154/1,98/1, 97/3, 98 ( 98/2, 

98/3) , 99/2( 99/3, 99/4), 100 (100/1,100/2), 1/2( 1/4, 1/3) (obr. 

0006 Grzybów, Gmina Staszów”. 

4169/18 02.08.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.:  "Budowa obiektów mostowych na 

drodze wojewódzkiej nr 758 w km 12+248,50 w miejscowości 

Pokrzywianka oraz w km 12+841,68 w miejscowości Górki 

Klimontowskie wraz z rozbudową drogi stanowiącą dojazdy do 

obiektów od km 12+130 do km 13+100". 

4170/18 02.08.2018r. Przystąpienia do sporządzenia opracowania pn. „Podział 

regionalny województwa świętokrzyskiego na mikroregiony i 

nanoregiony” oraz wyznaczenie jednostki odpowiedzialnej za 

realizację zadania. 

4171/18 02.08.2018r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4172/18 02.08.2018r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4173/18 02.08.2018r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2018 rok  

4174/18 02.08.2018r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4175/18 08.08.2018r. Udzielenia upoważnienia Pani Annie Koziełło - Dyrektorowi 

ŚZMiUW w Kielcach (w likwidacji)  

do wszczęcia postępowań sądowych o zapłatę oraz udzielenia 

pełnomocnictwa procesowego w tych sprawach. 

4176/18 08.08.2018r. w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie przez Województwo 

Świętokrzyskie - Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 

Parków Krajobrazowych deklaracji beneficjenta koordynującego 

do wniosku aplikującego o środki unijne w ramach instrumentu 

finansowego LIFE na realizację projektu pn. „Renaturyzacja 

śródlądowej delty rzeki Nidy”. 

4177/18 08.08.2018r. Przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego  

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 

pierwsze półrocze 2018 roku. 

4178/18 08.08.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Układ obwodnicowy miasta 

Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa         w 

ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą 

wojewódzką nr 742              i 785  /Etap I - Obwodnica Włoszczowy 

w ciągu DW 786/”. 

4179/18 08.08.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.:"Budowa odcinka drogi publicznej  ul. 

Mała Zgoda  na działkach nr ew. 504/21, 504/22, 413/1,  414/2, 

84/8, 507/7, 416/3, 413/2 obręb 0024 Kielce z włączeniem do  

ul. Langiewicza" 

4180/18 08.08.2018r. Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 15). 

4181/18 08.08.2018r. Zmiany w Rocznych Planach Działań w ramach Pomocy 

Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na rok 2018  
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w zakresie działań Departamentu Polityki Regionalnej. 

4182/18 08.08.2018r. Zatwierdzenia zaktualizowanych załączników nr 1, 2 i 3 do  

"Warunków i zasad naboru projektów własnych w trybie 

pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020", przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

uchwałą nr 3965/18 z dn. 06.06.2018r. tj. Instrukcji wypełniania 

wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŚ, Wzoru 

karty weryfikacji warunków formalnych wniosku o 

dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WŚ 

na lata 2014-2020 oraz Wzoru Karty oceny merytorycznej 

wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach 

RPO WŚ na lata 2014-2020.                                

4183/18 08.08.2018r. Zatwierdzenia zaktualizowanych załączników nr 2 i 3 do  

"Warunków i zasad naboru projektów w trybie pozakonkursowym 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020" przyjętych przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 4018/18 z dn. 

20.06.2018r., tj. Wzoru karty weryfikacji warunków formalnych 

wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach 

RPO WŚ na lata 2014-2020 oraz Wzoru Karty oceny 

merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu 

pozakonkursowego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020.         

4184/18 08.08.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-

209/18 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych. 

4185/18 08.08.2018r. Zatwierdzenia Zaktualizowanej listy ocenionych projektów w 

ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 

ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla EFS, Poddziałanie 8.4.2 

Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w 

obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych 

inicjatyw edukacyjnych, Konkurs dedykowany OSI – obszary o 

najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie) 

przyjętej przez Zarząd Województwa Świetokrzyskiego Uchwałą 

nr 3836/18 

 z dnia 24 kwietnia 2018 r. oraz Uchwałą nr 4017/18 z dnia 20 

czerwca 2018 r. 

4186/18 08.08.2018r. Zmiany uchwały nr 729/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmiany 

wzoru warunków realizacji projektu Województwa 

Świętokrzyskiego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 

4187/18 08.08.2018r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.01.01.00-IZ.00-26-                           213/18  w ramach Osi 

Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.1 Wsparcie 

infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w wraz  z 

załącznikami. 

4188/18 08.08.2018r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4189/18 08.08.2018r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2018 rok 
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4190/18 08.08.2018r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4191/18 08.08.2018r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4192/18 08.08.2018r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4193/18 08.08.2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr 4152/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie: zasad, trybu i 

terminów opracowania materiałów do projektu uchwały 

budżetowej na 2019 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej  na lata 2019 - … 

4194/18 14.08.2018r. w sprawie powołania dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. 

Koziołka Matołka w Pacanowie 

4195/18 17.08.2018r. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 

za I półrocze 2018 roku, przedłożonych przez samorządowe 

instytucje kultury 

4196/18 17.08.2018r. wyrażenia zgody na cesję wierzytelności wynikających  

z umowy podwykonawstwa nr 1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. 

zawartej pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego  

w Kielcach, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów 

Opieki Zdrowotnej  

w Staszowie, 

4197/18 17.08.2018r. udzielenia dotacji w wysokości 2 000,00 zł dla Stowarzyszenia 

Bezpieczny Powiat Starachowicki, z siedzibą w Starachowicach,                    

Al. Armii Krajowej 27 , 

4198/18 17.08.2018r. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania 

na środowisko dla projektu zmiany „Programu rozwoju 

infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020 w części dotyczącej Załącznika numer 2 pn. 

„Założenia do nowej edycji zadań inwestycyjnych planowanych 

do realizacji na sieci kolejowej województwa w latach 2014-2020, 

4199/18 17.08.2018r. sprawie petycji z dnia 1 sierpnia 2018 r. dotyczącej przekazania 

kwoty 312 tys. PLN na przedłużenie pasa startowego na lotnisku 

Masłowie o 110 metrów, 

4200/18 17.08.2018r. upoważnienia Pana Tomasza Janusza - Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz 

podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących 

projektu  pn.: „Programowanie działań minimalizujących skutki 

depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, warmińsko-

mazurskiego i świętokrzyskiego”, którego liderem jest 

województwo opolskie, realizowanego ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

2014-2020 

4201/18 17.08.2018r. przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 16) 

4202/18 17.08.2018r. aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie 

w trybie konkursowym na 2018 rok w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020. 

4203/18 17.08.2018r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.02.00-IZ.00-26-214/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 – 

Efektywna i zielona energia Działania 3.2 Efektywność 
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energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami, 

4204/18 17.08.2018r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.04.00-IZ.00-26-212/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 – 

Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia 

niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla 

projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, 

placów, terenów publicznych) na energooszczędne, Konkurs 

dedykowany dla Obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje 

społeczno – gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, 

Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko – Kamienna, wraz z 

załącznikami, 

4205/18 17.08.2018r. zmiany Uchwały nr 3925/18 z dnia 23 maja 2018 roku  

w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-200/18 w ramach Osi 

priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 

„Infrastruktura zdrowotna i społeczna”  - konkurs poświęcony 

wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują 

kompleksową opiekę zdrowotną na rzecz osób dorosłych i/lub 

dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami psychicznymi- 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami 

4206/18 17.08.2018r. zmiany załącznika nr 1 oraz 2 do Uchwały Nr 4029/18 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku w 

sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów 

zakwalifikowanych do wsparcia  

w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – 

Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i 

dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 

4207/18 17.08.2018r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, 

4208/18 17.08.2018r. wydania decyzji w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr. EFS-III.433.9.2018 

z dnia 20 czerwca 2018 w sprawie zwrotu dofinansowania 

udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

wykorzystanego z naruszeniem procedury określenia terminu, od 

którego nalicza się odsetki 

4209/18 17.08.2018r. Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz 

Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów 

wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój 

edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK 
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przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

Uchwałą Nr 4099/18 z dnia 11 lipca 2018 r 

4210/18 17.08.2018r. wyrażenia opinii do  projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stopnica 

na lata 2018 - 2033”, w zakresie koordynacji współpracy z innymi 

gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa 

4211/18 17.08.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi gminnej na odcinku 

Strawczynek - Niedźwiedź - Starwczyn" 

4212/18 17.08.2018r. sprawie umorzenia w całości z urzędu należności pieniężnej  

w łącznej wysokości 434 480,62 zł, przypadającej Województwu 

Świętokrzyskiemu w związku z zakończeniem postępowania 

upadłościowego Spółki Lotnisko Kielce Sp. z o.o. w likwidacji w 

upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Masłowie i wykreśleniem tej 

Spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. Wyksięgowanie z 

ewidencji bilansowej Województwa Świętokrzyskiego udziałów 

w Spółce Lotnisko Kielce Sp. z o.o.  

w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Masłowie w 

wysokości 420 000,00 zł., 

4213/18 17.08.2018r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia 

z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego i 

wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

położonej w Starachowicach przy ul. Radomskiej, oznaczonej w 

ewidencji gruntów w obrębie 0002 jako działki: nr 7/74, nr 7/75, 

nr 7/76 i nr 7/77 o łącznej pow. 0,1299 ha, wydzielonej pod 

poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 744, 

4214/18 17.08.2018r. udzielenia Panu Michałowi Piastowi – Dyrektorowi Regionalnego 

Centrum Naukowo-Technologicznego z siedzibą w Podzamczu 

pełnomocnictwa procesowego szczególnego do wniesienia 

powództwa o zapłatę przeciwko Fundacji św. Łazarza – Pomoc 

Lazariańska  oraz występowania w tej sprawie w imieniu i na rzecz 

Województwa Świętokrzyskiego – Regionalnego Centrum 

Naukowo-Technologicznego z siedzibą w Podzamczu 

4215/18 17.08.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4216/18 17.08.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4217/18 17.08.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4218/18 17.08.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4219/18 17.08.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4220/18 27.08.2018r. przyjęcia projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego Nr XLIX/871/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w 

sprawie utworzenia Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego; w 

sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/874/14 z dnia 13 

listopada 2014 r.  

w sprawie utworzenia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego; 

w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/873/14 z dnia 13 

listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Sieradowickiego Parku 

Krajobrazowego 

4221/18 27.08.2018r. wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony środowiska dla 

miasta Kielce na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026 roku”, 

4222/18 27.08.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji  
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o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Odbudowa mostu w 

ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w 

km 0+292", 

4223/18 27.08.2018r. zlecenia Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie  realizacji zadania publicznego pn. 

Wydanie książki pt. „Kieleckie serca i umysły na Warmii i 

Mazurach” z pominięciem otwartego konkursu ofert 

4224/18 27.08.2018r. zlecenia Stowarzyszeniu zwykłemu IMPAKT  

w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Kongres 

Młodzieżowych Rad Gmin 2018 z pominięciem otwartego 

konkursu ofert, 

4225/18 27.08.2018r. zlecenia Świętokrzyskiemu Okręgowemu Związkowi Tenisa 

Stołowego w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 1 Grand 

Prix Polski Weteranów w Tenisie Stołowym; Otwarty Turniej 

Tenisa Stołowego  

z okazji 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert, 

4226/18 27.08.2018r. zlecenia Świętokrzyskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły 

Sportowe w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 

„Senioriada 2018”, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

4227/18 27.08.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-

217/18 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług 

zdrowotnych. Konkurs jest dedykowany Obszarowi Strategicznej 

Interwencji - obszary funkcjonalne miast tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze 

4228/18 27.08.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-

216/18 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej 

- ZIT. Konkurs jest dedykowany Kieleckiemu Obszarowi 

Funkcjonalnemu, 

4229/18 27.08.2018r. zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie 

projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.08.03.02-

IZ.00-26-177/18, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia 

podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych, 

4230/18 27.08.2018r. zatwierdzenia zaktualizowanego składu osobowego Komisji 

Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe 

współfinasowane  

z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-

2020 przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

Uchwałą Nr 686/15 z dnia 09.09.2015 r. i zaktualizowanego 

Uchwałami Nr: 794/15 z dnia 28.10.2015 r., 816/15 z dnia 

05.11.2015 r., 978/15 z dnia 16.12.2015 r., 1088/16 z dnia 

13.01.2016 r., 1115/16 z dnia 28.01.2016 r., 1391/16 z dnia 

27.04.2016 r.,  1445/16 z dnia 20.05.2016 r., 1741/16 z dnia 

31.08.2016 r., 1783/16 z dnia 21.09.2016 r.,  1920/16  
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z dnia 09.11.2016 r., 2014/16 z dnia 30.11.2016 r., 2171/17 z dnia 

04.01.2017 r., 3071/17 z dnia 04.10.2017 r., 3327/17 z dnia 

13.12.2017 r., 4160/18 z dnia 02.08.2018 r. 

4231/18 27.08.2018r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia 

podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych, Konkurs 

dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o 

najgorszym dostępie do usług publicznych - obszary wiejskie 

4232/18 27.08.2018r. zmiany załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 do Uchwały nr 

3120/2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 

października 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia 

po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr  

RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16  dla Działania 7.2 „Rozwój 

potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla 

określonych obszarów” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 

4233/18 27.08.2018r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.04.00-IZ.00-26-215/18 w ramach Osi priorytetowej 7 

„Sprawne usługi publiczne” Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej  

i szkoleniowej”  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami 

4234/18 27.08.2018r. zmiany Decyzji Nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0002/16-00 

realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr 2561/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 10 maja 2017 roku w sprawie dofinansowania  Projektu 

jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach 

Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 

„Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji, 

4235/18 27.08.2018r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.04.00-IZ.00-26-218/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 – 

Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia 

niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla 

projektów dotyczących budowy i/lub modernizacji systemów 

ciepłowniczych wraz  

z załącznikami, 

4236/18 27.08.2018r. rozstrzygnięcie konkursu i wybór projektów zakwalifikowanych 

do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego RPSW.03.04.00-

IZ.00-26-141/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i 

zielona energia Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie 

zrównoważonej  multimodalnej mobilności miejskiej konkurs dla 

projektów dotyczących budowy lub modernizacji  sieci 

ciepłowniczej oraz wymiany źródeł ciepła Regionalnego 
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Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020 

4237/18 27.08.2018r. zmiany uchwały Nr 3779/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dn. 11.04.2018r. w sprawie podziału środków 

PFRON w 2018 roku na realizację zadań Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego w zakresie:  1. dofinansowania 

robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. 

zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z 

potrzebami osób  niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych 

obiektów2. dofinansowania kosztów działania zakładów 

aktywności zawodowej 

4238/18 27.08.2018r. przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla 

których podmiotem tworzącym jest Województwo 

Świętokrzyskie za I półrocze 2018 roku 

4239/18 27.08.2018r. rozszerzenie składu Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych 

specjalizacji : Zrównoważony rozwój energetyczny, Technologie 

informacyjno – komunikacyjne, Turystka zdrowotna i 

prozdrowotna oraz przyjęcie zaktualizowanej listy członków 

Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji 

Województwa Świętokrzyskiego 

4240/18 27.08.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4241/18 27.08.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4242/18 27.08.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4243/18 27.08.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4244/18 27.08.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4245/18 27.08.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4246/18 27.08.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4247/18 27.08.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4248/18 27.08.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4249/18 27.08.2018r. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu 

województwa za I półrocze 2018r.; 

4250/18 27.08.2018r. przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018-2032 za 

I półrocze 2018r.; 

4251/18 27.08.2018r. PRZYJĘCIA: „INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 

WOJEWÓDZTWA 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

NA LATA 2018-2032 ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU” 

4252/18 27.08.2018r. wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich  

w Kielcach na oddanie w użyczenie, na okres siedmiu lat, na rzecz 

Gminy Bodzentyn, nieruchomości stanowiących własność 

Województwa Świętokrzyskiego, położonych  

w obrębach Celiny-Podgórze i Święta Katarzyna, gmina 

Bodzentyn, w pasie drogowym  

drogi wojewódzkiej Nr 752. 
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4246.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4247.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4248.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4249.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4250.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4251.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4252.2018.pdf


4253/18 31.08.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego  

na lata 2018 – 2032 
4254/18 31.08.2018 Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4255/18 31.08.2018 Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4256/18 31.08.2018 Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4257/18 31.08.2018 Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4258/18 05.09.2018r. Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki 

nad dziećmi do lat 3. 

4259/18 05.09.2018r. Zatwierdzenia wersji 8.1 dokumentu pn. "Instrukcje wykonawcze 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pełniącego rolę 

Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetów Inwestycyjnych 8i, 8iii 

oraz 8v Osi Priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020" w związku z aktualizacją 

części procedur. 

4260/18 05.09.2018r. Wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania 

udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

wykorzystanego z naruszeniem procedur i określenia terminu, od 

którego nalicza się odsetki.      

4261/18 05.09.2018r. zlecenia Caritas Diecezji Sandomierskiej realizacji zadania 

publicznego pn. Konkurs Plastyczny i Recytatorski dla dzieci i 

młodzieży z placówek kształcenia specjalnego ,,Jestem Polakiem 

– to słowo wiele znaczy”, z pominięciem otwartego konkursu 

ofert. 

4262/18 05.09.2018r. zlecenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie zadania pn. 

Prezentacja Młodzieżowej orkiestry Dętej OSP Krasocin na 

Międzynarodowym Festiwalu w Bosel w Niemczech, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4263/18 05.09.2018r. konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego  

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa 

Świętokrzyskiego 

4264/18 05.09.2018r.  

 w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony 

środowiska dla powiatu jędrzejowskiego na lata 2018-2022 z 

uwzględnieniem perspektywy do 2028 roku”. 

 

4265/18 05.09.2018r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki 

finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

4266/18 05.09.2018r. zmiany Uchwały Nr 3779/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia  

11 kwietnia 2018r. w sprawie podziału środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. na 

realizację zadań Samorządu Województwa  

Świętokrzyskiego w zakresie: 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4253.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4254.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4255.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4256.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4257.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4258.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4259.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4260.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4261.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4262.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4263.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4264.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4265.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4266.2018.pdf


1)  dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 

2018r. poz. 1202, z późn. zm.), dotyczących  

obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób 

niepełnosprawnych,  

z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; 

2)     dofinansowania kosztów działania zakładów aktywności 

zawodowej 

zmienionej Uchwałami Nr 4142/18 z 25 lipca 2018 r. oraz N 

4237/18 z 27 sierpnia 2018r. 

4267/18 05.09.2018r. w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych  w art. 

11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1718 ) na 

wsparcie realizacji zadań w 2018 r.  z zakresu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach II otwartego 

konkursu ofert. 

4268/18 05.09.2018r. Rozszerzenia składu Konsorcjum na rzecz rozwoju inteligentnych 

specjalizacji Branża metalowo-odlewnicza  oraz przyjęcia 

zaktualizowanej listy członków Konsorcjów na rzecz rozwoju 

inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego. 

4269/18 05.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4270/18 05.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4271/18 05.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4272/18 05.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4273/18 05.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4274/18 05.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4275/18 05.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4276/18 05.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4277/18 05.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4278/18 12.09.2018r. zwrotu przez (dane osobowe zanonimizowane), 26-230 

Radoszyce, całości dofinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-

26-261/11-00, 

4279/18 12.09.2018r. zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

3927/18 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia 

Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.01.02.00-IZ.00-26-204/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – 

Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój  

w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020 w zakresie Typu 1 projektu: Infrastruktura badawczo-

rozwojowa w przedsiębiorstwach  wraz z załącznikami 

4280/18 12.09.2018r. zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

3926/18 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia 

Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.01.02.00-IZ.00-26-203/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4267.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4268.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4269.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4270.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4271.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4272.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4273.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4274.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4275.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4276.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4277.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4278.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4279.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4280.2018.pdf


Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze 

świętokrzyskiej przedsiębiorczości Projekty Badawczo – 

Rozwojowe Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami 

4281/18 12.09.2018r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 

Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – 

obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary 

wiejskie), 

4282/18 12.09.2018r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost 

jakości edukacji przedszkolnej. Konkurs dedykowany Obszarowi 

Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do 

usług publicznych – obszary wiejskie 

4283/18 12.09.2018r. Upoważnienia Pana Grzegorza Orawca –Dyrektora Departamentu 

Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania 

wszelkich dokumentów i umów dotyczących projektu  pn. „KEEP 

ON – Effective policies for durable and self-sustainable projects 

in the cultural heritage sector”  (Skuteczna polityka regionu dla 

zapewnienia trwałości i zwiększonej efektywności projektów z 

sektora dziedzictwa kulturowego)”. 

4284/18 12.09.2018r. Upoważnienia Pana Tomasza Janusza – Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz 

podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących 

projektu  pn. „KEEP ON – Effective policies for durable and self-

sustainable projects in the cultural heritage sector”  (Skuteczna 

polityka regionu dla zapewnienia trwałości i zwiększonej 

efektywności projektów z sektora dziedzictwa kulturowego)”. 

4285/18 12.09.2018r. Upoważnienia Pana Zdzisława Kobierskiego – Zastępcy 

Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 

podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów 

i umów dotyczących projektu  pn. „KEEP ON – Effective policies 

for durable and self-sustainable projects in the cultural heritage 

sector”  (Skuteczna polityka regionu dla zapewnienia trwałości i 

zwiększonej efektywności projektów z sektora dziedzictwa 

kulturowego)”  

4286/18 12.09.2018r. opracowania projektu aktualizacji „Programu rozwoju 

infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020” uwzględniającej zmiany załącznika numer 2 

„Założenia do nowej edycji zadań inwestycyjnych planowanych 

do realizacji na sieci kolejowej województwa świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020” 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4281.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4282.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4283.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4284.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4285.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4286.2018.pdf


4287/18 12.09.2018r. wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Województwa 

Świętokrzyskiego w materiałach wyborczych Koalicyjnego 

Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem, 

4288/18 12.09.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.:  Rozbudowa drogi gminnej ul. 

Moniuszki  

w Starachowicach w km od 0+000 do 0+720 (od ul. 6. Września 

do ul. Kieleckiej), 

4289/18 12.09.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.:  "Budowa drogi gminnej w Borkowie - 

ul. Okrężna" , 

4290/18 12.09.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.:  "Rozbudowa ul. E. Kwiatkowskiego w 

Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od Al. Solidarności do ul. 

I. Boernera oraz budowa łącznika pomiędzy ul. E. 

Kwiatkowskiego i ul. Świętokrzyską", 

4291/18 12.09.2018r. wskazania przedstawicieli Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego do prac w zespole opiniodawczo-doradczym w 

zakresie przygotowania uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie podziału województwa 

świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów 

łowieckich do poszczególnych kategorii, 

4292/18 12.09.2018r. wyrażenia stanowiska w przedmiocie ograniczenia działalności 

leczniczej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy 

poprzez likwidację  Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych 

4293/18 12.09.2018r. konsultacji społecznych projektu "Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu na lata 2018-2023" 

4294/18 12.09.2018r. wyrażenia zgody dla Regionalnego Centrum Naukowo-

Technologicznego w Podzamczu na oddanie w najem, na okres 

dziewięciu lat, części nieruchomości położonej w Podzamczu 45, 

gmina Chęciny 

4295/18 12.09.2018r. powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości 

stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, 

położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza, 

4296/18 12.09.2018r. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu 

Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w 

Kielcach do podpisania w imieniu Województwa 

Świętokrzyskiego umowy nr LIFE17 NAT/PL/000018 o 

udzielenie dotacji przez Komisję Europejską na realizację projektu 

pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” 

4297/18 12.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok  

4298/18 12.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4299/18 12.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4300/18 12.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4301/18 19.09.2018r. przyznania nagród i wyróżnień „Talenty Świętokrzyskie”, 

4302/18 19.09.2018r. przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 17), 

4303/18 19.09.2018r. rozstrzygnięcia konkursu i  wybór projektu do dofinansowania w 

ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.04.00-IZ.00-26-196/18 przeznaczony dla obszarów 

wiejskich  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4287.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4288.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4289.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4290.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4291.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4292.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4293.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4294.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4295.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4296.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4297.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4298.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4299.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4300.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4301.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4302.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4303.2018.pdf


o najgorszym dostępie do usług publicznych w ramach Osi 

Priorytetowej  

7 ,,Sprawne usługi publiczne’’ Działania 7.4 ,,Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej  

i szkoleniowej’ 

4304/18 19.09.2018r. przyjęcia Regulaminu naboru nr RPSW.02.01.00-IZ.00-26-

219/18 w ramach Osi priorytetowej 2. Konkurencyjna gospodarka 

Działania 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia 

poziomu przedsiębiorczości w regionie w ramach Osi 

Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020 wraz z załącznikami 

4305/18 19.09.2018r. zmiany uchwały nr 2323/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia 

wzoru Umowy  

o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.1 Wsparcie 

infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

4306/18 19.09.2018r. przyjęcia propozycji zmiany kryteriów wyboru projektów w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś 3 Efektywna 

i zielona energia, Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej dla typów 

projektów:  

- Infrastruktura transportu publicznego; 

- Zakup niskoemisyjnego taboru miejskiego 

4307/18 19.09.2018r. zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia rozwoju CKZiU 

4308/18 19.09.2018r. zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz 

Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów 

wybranych do dofinansowania, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej 

- ZIT - Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej 

przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

Uchwałą Nr 4161/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r. 

4309/18 19.09.2018r. zajęcia stanowiska dotyczącego pozbawienia kategorii 

powiatowej drogi nr 0310T Dąbrowa - Stara Góra przebiegającej 

na terenie Gminy Masłów, 

4310/18 19.09.2018r. zajęcia stanowiska dotyczącego pozbawienia kategorii 

powiatowej drogi nr 0317T -  droga do Ośrodka 

Wypoczynkowego "Ameliówka" przebiegającej na terenie Gminy 

Masłów 

4311/18 19.09.2018r. zajęcia stanowiska dotyczącego zaliczenia drogi gminnej nr 

344022T "Starodroże drogi krajowej nr 74", przebiegającej na 

terenie Gminy Masłów, do kategorii dróg powiatowych 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4304.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4305.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4306.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4307.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4308.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4309.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4310.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4311.2018.pdf


4312/18 19.09.2018r. zmiany treści uchwały Nr 4179/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 08 sierpnia 2018r. w sprawie  wyrażenia 

opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji pn.: "Budowa odcinka drogi publicznej ul. Mała Zgoda 

na działkach nr ew. 504/21, 504/22, 413/1, 414/2, 84/8, 507/7, 

416/3, 413/2 obręb 0024 Kielce z włączeniem do ul. Langiewicza" 

4313/18 19.09.2018r. podjęcia uchwały wyrażenia opinii do  projektu „Aktualizacji 

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe dla Miasta Kielce”, w zakresie koordynacji 

współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką 

energetyczną państwa 

4314/18 19.09.2018r. wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Województwa 

Świętokrzyskiego na stronie caconsulting.pl w celu prezentacji 

klientów firmy CA Consulting Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, NIP 678-

29-24-039, 

4315/18 19.09.2018r. zarządzenia przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika 

Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

ww. stanowisko 

4316/18 19.09.2018r. ogłoszenia otwartego II konkursu ofert na wsparcie ze środków 

PFRON w 2018 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, 

4317/18 19.09.2018r. zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 

3410/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. 

4318/18 19.09.2018r. przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek 

budżetowych 

4319/18 19.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

4320/18 19.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

4321/18 19.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

4322/18 19.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

4323/18 19.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

4324/18 19.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

4325/18 19.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

4326/18 19.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

4327/18 19.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

4328/18 19.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

4329/18 27.09.2018r. zatwierdzenia po zmianach  planu finansowego  Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2018 rok. 

4330/18 27.09.2018r. Akceptacji wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego 

badanie sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Kielcach za lata  2018 

- 2021. 

4331/10 27.09.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.:    pn.:  "Budowa mostu na Wiśle w m. 

Borusowa wraz z dojazdami".   

4332/18 27.09.2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4312.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4313.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4314.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4315.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4316.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4317.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4318.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4319.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4320.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4321.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4322.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4323.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4324.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4325.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4326.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4327.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4328.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4329.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4330.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4331.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4332.2018.pdf


8 maja 2003r. dotyczącej nadania numerów drogom powiatowym 

oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego.      

4333/18 27.09.2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia  

8 maja 2003r. dotyczącej nadania numerów drogom powiatowym 

oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego.      

4334/18 27.09.2018r. Zatwierdzenia Zaktualizowanej listy ocenionych projektów Oś 8 

– Rozwój edukacji  

i aktywne społeczeństwo w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla 

EFS, Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości 

edukacji przedszkolnej. Konkurs dedykowany Obszarowi 

Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do 

usług publicznych – obszary wiejskie przyjętej przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 4282/18 z dnia 12 

września 2018 r. 

4335/18 27.09.2018r. Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie 

przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku 

aktywności zawodowej. Konkurs dedykowany Obszarowi 

Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do 

usług publicznych (obszary wiejskie). 

4336/18 27.09.2018r. Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. 

4337/18 27.09.2018r. Zatwierdzenia Zaktualizowanej listy ocenionych projektów Oś 8 

– Rozwój edukacji  

i aktywne społeczeństwo w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla 

EFS, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – 

konkurs dla obszaru ZIT – Upowszechnianie  

i wzrost jakości edukacji przedszkolnej przyjętej przez Zarząd 

Województwa Świetokrzyskiego Uchwałą nr 4161/18 z dnia 2 

sierpnia 2018 r. 

4338/18 27.09.2018r. Aktualizacja wzorów umów i decyzji o dofinansowanie projektu 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przyjętych Uchwałą Nr 

862/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia z dnia 

18.11.2015 oraz aktualizowanych następującymi Uchwałami: Nr 

1142/16 z dnia 28.01.2016, Nr 1520/16 z dnia 17.06.2016, Nr 

1762/16 z dnia 14.09.2016, Nr 2014/16  

z dnia 21.12.2016, Nr 2762/17 z dnia 28 czerwca 2017 oraz Nr 

3238/17 z dnia 22 listopada 2017. 

4339/18 27.09.2018r. Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 18). 

4340/18 27.09.2018r. Zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4333.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4334.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4335.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4336.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4337.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/64539-uchwala-nr-4338-2018/567-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-v-kadencji-lata-2014-2018/64539.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4339.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4340.2018.pdf


4341/18 27.09.2018r. Zmiana Decyzji Nr RPSW.04.05.00-26-0007/15-00 o 

dofinansowaniu projektu pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji 

Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” Zespołu 

Świętokrzyskich  

i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych - jednostki 

organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 4.5 

„Ochrona                                     i wykorzystanie obszarów cennych 

przyrodniczo” Osi Priorytetowej 4. „Dziedzictwo naturalne                        

i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 3668/18 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 14 marca 2018 roku, określającej szczegółowe zasady i tryb 

jego realizacji. 

4342/18 27.09.2018r. zmiany Uchwały nr 1957/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia 

w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16 w ramach działania 4.3 

„Gospodarka wodno-ściekowa” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo 

naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

4343/18 27.09.2018r. zmiany Uchwały Nr 2781/17 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu, przesunięcia środków pomiędzy 

kategoriami interwencji, zwiększenia poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i 

warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego  

nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-070/16 w ramach Osi Priorytetowej 

4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka 

wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

4344/18 27.09.2018r. zmiany Uchwały nr 3613/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 (typ projektów: Rozwój e-

zdrowia) w ramach Osi Priorytetowej 7 – ,,Sprawne usługi 

publiczne’’ Działania 7.1 ,,Rozwój e-społeczeństwa’’ 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

4345/18 27.09.2018r. Zmiany Decyzji Nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0004/16-00 o 

dofinansowaniu projektu Województwa Świętokrzyskiego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik do 

uchwały Nr 3196/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie dofinansowania Projektu 

jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej  

w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi 

Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego 

realizacji. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4341.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/64543-uchwala-nr-4342-2018/567-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-v-kadencji-lata-2014-2018/64543.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/64544-uchwala-nr-4343-2018/567-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-v-kadencji-lata-2014-2018/64544.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/64545-uchwala-nr-4344-2018/567-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-v-kadencji-lata-2014-2018/64545.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4345.2018.pdf


4346/18 27.09.2018r. Zmiany Decyzji Nr RPSW.05.02.00-26-0003/17-00 o 

dofinansowaniu projektu Województwa Świętokrzyskiego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik do 

uchwały Nr 3572/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie dofinansowania Projektu 

pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn.: 

„Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń 

regionalnych” w ramach Działania 5.2 „Infrastruktura kolejowa” 

Osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020. 

4347/18 27.09.2018r. dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego 

realizacji 

4348/18 27.09.2018r. - zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 4026/18 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, 

zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do 

zakontraktowania w ramach konkursu i wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-154/17 w ramach Osi Priorytetowej 

2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie 

inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020; 

- zmiany poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania 

w ramach konkursu. 

4349/18 27.09.2018r. zmiana Uchwały nr 2171/13 z dnia 11 września 2013 roku w 

sprawie dofinansowania projektu konkursowego jednostki 

organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

działającej w formie jednostki budżetowej nieposiadającej 

osobowości prawnej pod nazwą „Tworzenie kompleksowych 

terenów inwestycyjnych w Podzamczu k. Chęcin” w ramach 

Działania 2.4 „Tworzenie kompleksowych terenów 

inwestycyjnych”  Osi Priorytetowej  

2. „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa 

informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia 

szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

4350/18 27.09.2018r. w sprawie określenia wykazu konkursów, olimpiad oraz turniejów 

uprawniających do uzyskania premii punktowej oraz wzorów 

dokumentów niezbędnych podczas ubiegania się  

o przyznanie stypendium w ramach Świętokrzyskiego programu 

stypendialnego 

4351/18 27.09.2018r. w sprawie określenia wykazu konkursów, olimpiad oraz turniejów 

uprawniających do uzyskania premii punktowej oraz wzorów 

dokumentów niezbędnych podczas ubiegania się  

o przyznanie stypendium w ramach Świętokrzyskiego programu 

stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych 

4352/18 27.09.2018r. w sprawie zlecenia Klubowi Karate Kyokushin „Chikara” w 

Borkowie realizacji zadania publicznego pn. Turniej International 

Friendship Karate Championships, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4346.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4347.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/64549-uchwala-nr-4348-2018/567-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-v-kadencji-lata-2014-2018/64549.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4349.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4350.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4351.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4352.2018.pdf


4553/18 27.09.2018r. w sprawie zlecenia Towarzystwu Sportowemu „Sokół” w 

Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Organizacja zawodów 

sportowych osób niepełnosprawnych pn. „Puchar Gór 

Świętokrzyskich”, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

4354/18 27.09.2018r. w sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Związkowi Szachowemu w 

Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Międzynarodowy 

Turniej Szachowy o Puchar Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego w ramach obchodów Roku Jubileuszu 20-lecia 

Województwa Świętokrzyskiego, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert 

4355/18 27.09.2018r. 1. przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji 

projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

dotyczącej wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu w gminie Bieliny; 

2. przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji 

projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

dotyczącej wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu w gminie Bodzentyn; 

3. przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji 

projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

dotyczącej wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu w gminie Górno; 

4. przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Świętokrzyskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu w gminie Bieliny; 

5. przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Świętokrzyskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu w gminie Bodzentyn; 

6. przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Świętokrzyskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu w gminie Górno. 

4356/18 27.09.2018r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony 

środowiska dla powiatu koneckiego na lata 2018-2021 z 

perspektywą do 2025 roku”. 

4357/18 27.09.2018r. w sprawie przyjęcia do realizacji Regionalnego Programu 

Zdrowotnego pn. „Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc u 

chorych onkologicznych z najczęstszymi nowotworami litymi i 

hematologicznymi”. 

4358/18 27.09.2018r. Zmiany Uchwały Nr 2221/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania 

Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania 

Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 - 2021. 

4359/18 27.09.2018r. powołania Zespołu konsultacyjno - opiniującego projekty:  

Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania  Wykluczeniu 

Społecznemu na lata 2018-2023 

4360/18 27.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

4361/18 27.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

4362/18 27.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

4363/18 27.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

4364/18 27.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

4365/18 27.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4353.2018.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4361.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4362.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4363.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4364.2018.pdf
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4366/18 27.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

4367/18 27.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

4368/18 27.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

4369/18 27.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

4370/18 27.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

4371/18 27.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

4372/18 27.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

4373/18 27.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

4374/18 27.09.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok. 

4375/18 27.09.2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego  

na lata 2018 – 2033 

4376/18 3.10.2018r. decyzji o dofinansowanie projektu Województwa 

Świętokrzyskiego pn.   "Świętokrzyski program stypendialny dla 

uczniów szkół zawodowych" realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 - Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka 

jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, 

Poddziałanie 8.5.2 - Realizacja programu stypendialnego 

skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia 

zawodowego (projekt pozakonkursowy), 

4377/18 3.10.2018r. przyjęcia Regulaminu lotniska EPKA w Masłowie k/Kielc, 

4378/18 3.10.2018r. wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, 

na okres 24 miesięcy, Związkowi Polskich Spadochroniarzy 

części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc na 

zasadach określonych w projekcie umowy 

4379/18 3.10.2018r. rozszerzenia składu Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych 

specjalizacji : 1. Branża metalowo-odlewnicza oraz przyjęcie 

zaktualizowanej listy członków Konsorcjów na rzecz rozwoju 

inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego 

4380/18 3.10.2018r. zmiany Uchwały Nr 1486/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie 

warunkowego wyboru projektu o numerze RPSW.04.04.00-26-

0007/15 złożonego przez Gminę Busko-Zdrój pn.: „Zdrój Kultury 

– poprawa świadczenia usług kulturalnych poprzez rozbudowę 

Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku - Zdroju” w 

ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.04.00-IZ.00-26-013/15 dedykowanego dla Obszaru 

Strategicznej Interwencji - Obszaru Uzdrowiskowego w ramach 

działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i 

kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

4381/18 3.10.2018r. zmiany Uchwały Nr 3128/2017 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 25.10.2017 roku w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu  i warunkowego wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-122/17 dedykowanego dla Obszaru 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4366.2018.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4381.2018.pdf


Strategicznej Interwencji – Obszaru Uzdrowiskowego w ramach 

Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 

4.4 ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego’’ 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 

4382/18 3.10.2018r. zmiana załącznika nr 1 do Uchwały nr 2277/17 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2017 roku w 

sprawie rozstrzygnięcia konkursu, i wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego  

nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16 dla Działania 1.2 Badania i 

rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

4383/18 3.10.2018r. zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 3678/18 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2018 r.  w 

sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-131/17 w ramach Osi Priorytetowej 

1 – Innowacje i Nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze 

świętokrzyskiej przedsiębiorczości  RPOWŚ  na lata 2014 – 2020; 

4384/18 3.10.2018r. zmiany uchwały nr 3927/18 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie 

przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.01.02.00-IZ.00-26-204/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – 

Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze 

świętokrzyskiej przedsiębiorczości Typ 1 projektu: Infrastruktura 

badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020 wraz z załącznikami , 

4385/18 3.10.2018r. zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Festiwalu Muzycznego im. 

Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju realizacji zadania publicznego 

pn. Teatr w krótkich spodenkach… z pominięciem otwartego 

konkursu ofert, 

4386/18 3.10.2018r. ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów w roku 

szkolnym 2018/2019 dla uczniów szkół zawodowych w ramach 

projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. 

Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół 

zawodowych, 

4387/18 3.10.2018r. ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów w roku 

szkolnym 2018/2019 dla uczniów szkół podstawowych (klasa VII 

i VIII), gimnazjów i liceów ogólnokształcących w ramach 

projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. 

Świętokrzyski program stypendialny 

4388/18 3.10.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4389/18 3.10.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4390/18 3.10.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4391/18 3.10.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4392/18 3.10.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4393/18 3.10.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4394/18 3.10.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4395/18 3.10.2018r. Szczegółowości Projektów Planów Finansowych 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4382.2018.pdf
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4396/18 12.10.2018r. przekazania nieodpłatne mienia ruchomego jednostce Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Łopusznie 

4397/18 12.10.2018r. zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawie podziału środków na zadania z zakresu kultury w 2018 r. 

4398/18 12.10.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.:  "Opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

728 na odcinku od obwodnicy Końskich  

m. Kornica do Gowarczowa , 

4399/18 12.10.2018r. zmiany uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. dotyczącej nadania 

numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie 

województwa świętokrzyskiego 

4400/18 12.10.2018r. zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 

4337/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia 

Zaktualizowanej listy ocenionych projektów Oś 8 – Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach RPOWŚ na lata 

2014-2020 dla EFS, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji 

ogólnej – konkurs dla obszaru ZIT – Upowszechnianie  

i wzrost jakości edukacji przedszkolnej przyjętej przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 4161/18 z dnia 2 

sierpnia 2018 r., 

4401/18 12.10.2018r. przyjęcia Rocznych Planów Działań w ramach Pomocy 

Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2019  

w zakresie działań Departamentu Polityki Regionalnej, 

4402/18 12.10.2018r. rozszerzenia składu Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych 

specjalizacji: Zasobooszczędne budownictwo, Turystka 

zdrowotna  

i prozdrowotna oraz przyjęcie zaktualizowanej listy członków 

Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji 

Województwa Świętokrzyskiego, 

4403/18 12.10.2018r. Aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków  

o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

4404/18 12.10.2018r. przyjęcia zaktualizowanego wzoru Umowy  

o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami 

współfinansowanego   

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

4405/18 12.10.2018r. przyjęcia zaktualizowanego wzoru Decyzji o dofinansowanie 

projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

4406/18 12.10.2018r. zmiany Uchwały Nr 3615/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu  

i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-

26-160/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne 

i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4396.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4397.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4398.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4399.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4400.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4401.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4402.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4403.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4404.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4405.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4406.2018.pdf


Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

4407/18 12.10.2018r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.03.00-IZ.00-26-199/18 w ramach Osi priorytetowej 4 

„Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka 

wodno-ściekowa”  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami 

4408/18 12.10.2018r. zmiany uchwały nr 1799/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.01.00-IZ.00-

26-029/16 w ramach działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom 

klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” Osi Priorytetowej 

4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

4409/18 12.10.2018r. załącznika Nr 2 do Uchwały nr 3120/2017 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2017 w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu warunkowy wybór projektów 

zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr  RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16  dla 

Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element 

strategii terytorialnej dla określonych obszarów” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020; 

4410/18 12.10.2018r. rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia 

po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.02.02.00-IZ.00-26-201/18 w ramach Osi Priorytetowej 2 – 

Konkurencyjna gospodarka Działania 2.2 Tworzenie nowych 

terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

4411/18 12.10.2018r. przyjęcia projektu „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla 

województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2022” - w zakresie 

wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania 

odpadów i przekazanie go do właściwych jednostek celem 

zaopiniowania 

4412/18 12.10.2018r. konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2019 r oraz powołania zespołu opiniodawczo- 

konsultacyjnego  projekt Programu, 

4413/18 12.10.2018r. zmiany Uchwały Nr 4315/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 19 września 2018 roku w sprawie 

zarządzenia przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika 

Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz 

powołania komisji konkursowej  do przeprowadzenia konkursu na 

ww. stanowisko 

4414/18 12.10.2018r. przyjęcia i skierowania do konsultacji projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie pomocy materialnej 

przyznawanej przez Województwo Świętokrzyskie w formie 

stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim 

4415/18 12.10.2018r. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego dla Świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii  

w Morawicy za 2018 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4407.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4408.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4409.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4410.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4411.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4412.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4413.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4414.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4415.2018.pdf


4416/18 12.10.2018r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4417/18 12.10.2018r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4418/18 12.10.2018r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4419/18 12.10.2018r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4420/18 12.10.2018r. przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek 

budżetowych 

4421/18 16.10.2018r dofinansowanie projektu pozakonkursowego Województwa 

Świętokrzyskiego pod nazwą „Popytowy System Innowacji – 

rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne 

usługi doradcze” w ramach Działania 2.1 Wsparcie 

świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu 

przedsiębiorczości w regionie Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

oraz określenia  szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

4422/18 24.10.2018r. Zmiany załącznika nr 1 i nr 3 do Uchwały nr 3788/18  Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia  18 kwietnia 2018r. w 

sprawie rozstrzygnięcia kursu i warunkowego wyboru projektów 

do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach Osi 

Priorytetowej 6 – Rozwój miast Działania 6.5 ,,Rewitalizacja 

obszarów miejskich i wiejskich’’ Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020. 

4423/18 24.10.2018r. w sprawie zatwierdzenia Rocznych Planów Działań w ramach Osi 

priorytetowej 11 Pomoc Techniczna RPOWŚ na lata 2014-2020 

na rok 2019. 

4424/18 24.10.2018r. zmiany uchwały nr 3197/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego  z dnia  

15 listopada 2017 r. 

4425/18 24.10.2018r. Podjęcia Decyzji o dofinansowanie projektu Województwa 

Świętokrzyskiego na realizację projektu pozakonkursowego 

"Świętokrzyski program stypendialny” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa 8 - Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, 

gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.5 

Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów 

szkół ponadpodstawowych (projekt pozakonkursowy). 

4426/18 24.10.2018r. Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz 

Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów 

wybranych do dofinansowania, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.1 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na 

rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU przyjętych przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 4307/18 z dnia 19 

września 2018 r. 

4427/18 24.10.2018r. Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz 

Zaktualizowanie Listy pozytywnie ocenionych projektów z 

wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w 

ramach Osi 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4416.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4417.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4418.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4419.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4420.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4421.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4422.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4423.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4424.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4425.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4426.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4427.2018.pdf


ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla EFS, Poddziałanie 8.4.2 

Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w 

obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych 

inicjatyw edukacyjnych przyjętych przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 3447/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. 

i zaktualizowanych Uchwałą Nr 3619/18 z dnia 7 marca 2018 r. 

4428/18 24.10.2018r. Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz 

Zaktualizowanie Listy pozytywnie ocenionych projektów z 

wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w 

ramach Osi 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 

ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla EFS, Poddziałanie 8.4.2 

Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w 

obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych 

inicjatyw edukacyjnych, Konkurs dedykowany OSI – obszary o 

najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie) 

przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

Uchwałą Nr 3836/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. oraz 

zaktualizowanych Uchwałami: Nr 4017/18 z dnia 20 czerwca 

2018 r., Nr 4039/18 z dnia 27 czerwca 2018 r., 

Nr 4185/18 z dnia 8 sierpnia 2018 r. 

4429/18 24.10.2018r. Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz 

Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów 

wybranych do dofinansowania, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 

Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 przyjętych 

przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 

4258/18 z dnia 5 września 2018 r. 

4430/18 24.10.2018r. zmiany uchwały nr 1259/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie powołania 

Komitetu Sterującego dla projektu „Informatyzacja Placówek 

Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ), 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

4431/18 24.10.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.:     "Budowa ulicy Weterynaryjnej w 

Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej".   

4432/18 24.10.2018r. w sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Związkowi Brydża 

Sportowego w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 

Organizacja zawodów brydża sportowego pn. „O Podkowę 

Kasztanki Marszałka”, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

4433/18 24.10.2018r. w sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu VIVE Kielce w 

Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Udział w Turnieju 

Międzynarodowym POCKONNEXION w Plobsheim we Francji, 

z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4434/18 24.10.2018r. Podziału środków PFRON w 2018 r. w ramach ogłoszonego II 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 

4435/18 24.10.2018r. zmiany uchwały nr 2083/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

udzielenia pożyczki długoterminowej dla świętokrzyskiego 

centrum rehabilitacji w czarnieckiej górze 

4436/18 24.10.2018r. Przyznania nagrody rocznej za 2017 r. Panu Stanisławowi 

Góździowi – Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii 

w Kielcach 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4428.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4429.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4430.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4431.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4432.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4433.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4434.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4435.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4436.2018.pdf


4437/18 24.10.2018r. Przyznania nagrody rocznej za 2017 r. Panu Youssefowi 

Sleimanowi - Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze 

4438/18 24.10.2018r. Przyznania nagrody rocznej za 2017 r. Pani Annie Mikołajczyk - 

Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w 

Kielcach. 

4439/18 24.10.2018r. Przyznania nagrody rocznej za 2017 r. Panu Jerzemu 

Chojnackiemu - Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. 

4440/18 24.10.2018r. Przyznania nagrody rocznej za 2017 r. Pani Marcie Solnicy - 

Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. 

4441/18 24.10.2018r. w sprawie przyjęcia projektu Aktualizacji Programu ochrony 

środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, 

położonych w pobliżu dróg krajowych z terenu województwa 

świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne 

oddziaływanie akustyczne. 

4442/18 24.10.2018r. w sprawie: wyrażenia zgody na głosowanie pisemne uchwały 

Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na 

zaciągnięcie zobowiązania przez ”Przewozy Regionalne” sp. z 

o.o. poprzez zawarcie umów na świadczenie usług utrzymania w 

czystości taboru kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki o 

wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto, wynoszącej 

58.392.609,10 zł netto, czyli na głosowanie bez odbycia 

Zgromadzenia Wspólników Spółki. 

4443/18 24.10.2018r. W sprawie oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały 

Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na 

zaciągnięcie zobowiązania przez ”Przewozy Regionalne” sp. z 

o.o. poprzez zawarcie umów na świadczenie usług utrzymania w 

czystości taboru kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki o 

wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto, wynoszącej 

58.392.609,10 zł netto, czyli na głosowanie bez odbycia 

Zgromadzenia Wspólników Spółki. 

4444/18 24.10.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4445/18 24.10.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4446/18 24.10.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4447/18 24.10.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4448/18 24.10.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4449/18 24.10.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4450/18 24.10.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4451/18 24.10.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4452/18 24.10.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4453/18 24.10.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4454/18 24.10.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4455/18 24.10.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4437.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4438.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4439.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4440.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4441.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4442.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4443.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4444.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4445.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4446.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4447.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4448.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4449.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4450.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4451.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4452.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4453.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4454.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4455.2018.pdf


4456/18 24.10.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4457/18 24.10.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4458/18 24.10.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4459/18 24.10.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4460/18 24.10.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4461/18 24.10.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4462/18 24.10.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4463/18 24.10.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4464/18 24.10.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4465/18 24.10.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4466/18 24.10.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4467/18 24.10.2018r. w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego Nr 3410/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. 

4468/18 24.10.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4469/18 24.10.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

 

4470/18  24.10.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

 

4471/18 31.10.2018r. ustalenia podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2019 roku 

kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników 

4472/18 31.10.2018r. ustalenia podziału kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów 

powiatowych na finansowanie w 2019 roku programów na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 

aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań, 

4473/18 31.10.2018r. zlecenia Ostrowieckiemu Stowarzyszeniu Taekwondo 

Olimpijskiego „OSTO” w Ostrowcu Świętokrzyskim realizacji 

zadania publicznego pn. Organizacja III Świętokrzyskiej 

Olimpiady Taekwondo 2018, z pominięciem otwartego konkursu 

ofert, 

4474/18 31.10.2018r. wyrażenia opinii do projektu aktualizacji „Założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Miasta i Gminy Stąporków opracowanego na lata 2012 - 2027” w 

zakresie koordynacji współpracy  

z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną 

państwa 

4475/18 31.10.2018r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i 

pozaformalna osób dorosłych. Konkurs dedykowany Obszarowi 

Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze 

4476/18 31.10.2018r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4456.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4457.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4458.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4459.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4460.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4461.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4462.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4463.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4464.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4465.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4466.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4467.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4468.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4469.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4470.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4471.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4472.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4473.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4474.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4475.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4476.2018.pdf


Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i 

pozaformalna osób dorosłych 

4477/18 31.10.2018r. utrzymanie w mocy decyzji wydanej przez Dyrektora 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w przedmiocie zwrotu 

dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

wykorzystanego z naruszeniem procedur 

4478/18 31.10.2018r. dofinansowania konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą „Szkolne Pracownie 

Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie 

WŚ)” w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej  

i szkoleniowej” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi 

publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenie 

szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

4479/18 31.10.2018r. zwrotu przez (dane osobowe zanonimizowane) części 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr 

RPSW.02.05.00-26-0111/16-00 

4480/18 31.10.2018r. rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenie poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i 

warunkowy wybór projektów do dofinansowania w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.01.00-IZ.00-

26-202/18 dla Działania 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w 

celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

4481/18 31.10.2018r. zmiany uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawie przyjęcia wzoru Porozumienia o dofinansowanie projektu 

wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 

4482/18 31.10.2018r. rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów zakwalifikowanych 

do wsparcia w ramach I rundy konkursowej jednoetapowego 

konkursu zamkniętego nr  RPSW.01.02.00-IZ.00-26-203/18  w 

ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 

Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości 

Projekty Badawczo – Rozwojowe Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 202 

4483/18 31.10.2018r. przyjęcia dokumentu pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji 

Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

(wersja 10)” 

4484/18 31.10.2018r. zmiany Uchwały nr 1228/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Przyjęcie dokumentu np.: „Polityka 

zwalczania nadużyć finansowych i przeciwdziałania zjawiskom 

korupcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4477.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4478.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4479.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4480.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4481.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4482.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4483.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4484.2018.pdf


4485/18 31.10.2018r. przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 19) 

4486/18 31.10.2018r. rozszerzenia składu Konsorcjum na rzecz rozwoju inteligentnej 

specjalizacji:  Zrównoważony rozwój energetyczny oraz przyjęcie 

zaktualizowanej listy członków Konsorcjów na rzecz rozwoju 

inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego 

4487/18 31.10.2018r. aktualizacji Rocznego Planu Działań Informacyjnych  

i Promocyjnych na 2018 rok dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

4488/18 31.10.2018r. konsultacji społecznych projektu: "Wojewódzki Program 

poszerzania, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia 

społecznego  dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie 

pomocy i oparcia społecznego 2018-2022" 

4489/18 31.10.2018r. powołania Zespołu konsultacyjno - opiniującego projekt: 

"Wojewódzki Program poszerzania, zróżnicowania i 

unowocześniania pomocy  

i oparcia społecznego  dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 

zakresie pomocy i oparcia społecznego 2018-2022" 

4490/18 31.10.2018r. udzielenia upoważnienia Pani Karolinie Jarosz - Zastępcy 

Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 

podejmowania działań w związku ze złożeniem wniosku i  

realizacją projektu pozakonkursowego pn. „Świętokrzyska 

Ekonomia Społeczna” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś 

Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, 

Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii społecznej i 

przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do 

zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz 

ekonomii społecznej oraz do podpisywania wszelkich 

dokumentów i umów dotyczących tego projektu 

4491/18 31.10.2018r. zatwierdzenia listy operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące 

funkcje kulturalne"  w ramach działania "Podstawowe usługi i 

odnowa wsi na obszarach wiejskich" w ramach poddziałania 

"Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie 

podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym 

rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla 

naboru od 14 maja 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. 

4492/18 31.10.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

4493/18 31.10.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

4494/18 31.10.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

4495/18 31.10.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

4496/18 31.10.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

4497/18 31.10.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

4498/18 31.10.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

4499/18 31.10.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

4500/18 31.10.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4485.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4486.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4487.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4488.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4489.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4490.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4491.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4492.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4493.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4494.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4495.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4496.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4497.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4498.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4499.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4500.2018.pdf


4501/18 31.10.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

4502/18 31.10.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

4503/18 31.10.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

4504/18 31.10.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

4505/18 31.10.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

4506/18 31.10.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

4507/18 31.10.2018r. sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2018 – 2033 

4508/18 31.10.2018r. zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 

3410/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. 

4509/18 31.10.2018r. przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek 

budżetowych 

4510/18 31.10.2018r. dot. informacji o wykonaniu budżetu województwa za III kwartał 

2018 roku 

4511/18 7.11.2018r. przekazania mienia ruchomego dla wojewódzkiej samorządowej 

jednostki organizacyjnej pod nazwą Zespół Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych 

4512/18 7.11.2018r. wyrażenia zgody na udzielenie nieoprocentowanej pożyczki 

długoterminowej dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach 

4513/18 7.11.2018r. zatwierdzenia Rocznych Planów Działań na 2019 r.  

w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

realizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego 

Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa  

świętokrzyskiego 

4514/18 7.11.2018r. zatwierdzenia Rocznych Planów Działań na 2019 r.  

w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, 

4515/18 7.11.2018r. zatwierdzenia "Warunków i zasad naboru projektów  

w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020", 

4516/18 7.11.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-

222/18 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej 

- ZIT. Konkurs jest dedykowany Kieleckiemu Obszarowi 

Funkcjonalnemu, 

4517/18 7.11.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.02-IZ.00-26-

221/18 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałania 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej 

w regionie, 

4518/18 7.11.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-

223/18 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług 

zdrowotnych, 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4501.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4502.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4503.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4504.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4505.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4506.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4507.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4508.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4509.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4510.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4511.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4512.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4513.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4514.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4515.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4516.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4517.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4518.2018.zip


4519/18 7.11.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi 

powiatowej nr 0264T o długości ok. 4.6 km na odcinku Występy 

– Skorków – Leśnica, wraz z niezbędna infrastrukturą i 

urządzeniami budowlanymi”, 

4520/18 7.11.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej wraz z 

odwodnieniem na odcinku ul. Kamiennej od km 0+170 do km 

0+614 w msc. Miedziana Góra", 

4521/18 7.11.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach, "   

4522/18 7.11.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Budowa i przebudowa drogi gminnej 

ul. Branickiego w m. Chęciny Gm. Chęciny", 

4523/18 7.11.2018r. sprawie "Wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-7 na 

odcinku Moczydło (granica z woj. Świętokrzyskim) – 

Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do Węzła 

„Igołomska”) odcinek I: granica woj. Świętokrzyskiego – węzeł 

„Szczepanowice” (bez węzła) Etap 1 granica woj. 

Świętokrzyskiego – Węzeł  Miechów".  od km 603+459,97 do km 

622+185,00 

4524/18 7.11.2018r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia 

z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego 

nieruchomości położonej w Chęcinach, oznaczonej w ewidencji 

gruntów w obrębie 0001 jako działka nr 906/15 o pow. 0,0122 ha, 

wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej  Nr 762, 

4525/18 7.11.2018r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia 

z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego 

nieruchomości położonej w obrębie Górno Parcele, gmina Górno, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 218/2 o pow. 

0,0191 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 

752. 

4526/18 7.11.2018r. zmiany uchwały nr 4048/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie 

przyjęcia „Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018-

2022” 

4527/18 7.11.2018r. powołania zespołu koordynującego działanie                                    i 

monitorującego realizację zadań dotyczących promocji zdrowia 

psychicznego                          i profilaktyki zaburzeń psychicznych, 

4528/18 7.11.2018r. przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz z 

załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.2 Badania i rozwój w 

sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

4529/18 7.11.2018r. rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do dofinansowania 

w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.04.00-IZ.00-26-181/18 w ramach Osi Priorytetowej 4 – 

Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.4 Zachowanie 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4519.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4520.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4521.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4522.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4523.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4524.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4525.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4526.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4527.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4528.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4529.2018.pdf


4530/18 7.11.2018r. ustalenia wartości oraz określenia stawek amortyzacyjnych i 

umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych oraz w sprawie określenia sposobu dokonywania 

odpisów aktualizujących należności w Urzędzie Marszałkowskim 

i jednostkach organizacyjnych Województwa Świętokrzyskiego. 

4531/18 7.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4532/18 7.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4533/18 7.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4534/18 7.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4535/18 7.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4536/18 7.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4537/18 7.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4538/18 7.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4539/18 7.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4540/18 7.11.2018r. przyznania stypendiów Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego 

4541/18 15.11.2018r. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-2043 

4542/18 15.11.2018r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej województwa 

świętokrzyskiego na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami 

informacyjnymi 

4543/18 15.11.2018r. Zmiany Decyzji Nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-00 o dofinansowaniu 

projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 3829/18 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w 

sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej  

w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 

„Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia 

szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

4544/18 15.11.2018r. zmiany uchwały nr 3669/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie dofinansowania konkursowego 

projektu ZESPOŁU ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH 

PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH - jednostki organizacyjnej 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej 

osobowości prawnej w ramach Działania 7.2 „Rozwój potencjału 

endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych 

obszarów” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych 

zasad i trybu jego realizacji. 

4545/18 15.11.2018r. rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia w ramach I rundy konkursowej jednoetapowego konkursu 

zamkniętego nr  RPSW.01.02.00-IZ.00-26-204/18  w ramach Osi 

Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w 

sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości. Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

Typ 1 projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w 

przedsiębiorstwach 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4530.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4531.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4532.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4533.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4534.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4535.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4536.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4537.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4538.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4539.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4540.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4541.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4542.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4543.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4544.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4545.2018.pdf


4546/18 15.11.2018r. rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia w ramach II rundy konkursowej jednoetapowego konkursu 

zamkniętego nr  RPSW.01.02.00-IZ.00-26-204/18  w ramach Osi 

Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w 

sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

Typ 1 projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w 

przedsiębiorstwach 

4547/18 15.11.2018r. zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały nr 3120/2017 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2017 w 

sprawie rozstrzygnięcia konkursu warunkowy wybór projektów 

zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr  RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16  dla Działania 7.2 

„Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii 

terytorialnej dla określonych obszarów” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020; 

4548/18 15.11.2018r. zmiany Uchwały Nr 3276/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu  i wyboru projektów do dofinansowania w 

ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-

IZ.00-26-074/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo 

naturalne i kulturowe Działania 4.2 Gospodarka Odpadami 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

4549/18 15.11.2018r. zmiany uchwały nr 4203/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-

214/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia 

Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 

przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami. 

4550/18 15.11.2018r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.02-IZ.00-26-224/18 

wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.2.2 

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie. 

4551/18 15.11.2018r. Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz 

Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych 

do dofinansowania, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych. Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej 

Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych 

(obszary wiejskie) przyjętych przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 4281/18 z dnia 12 września 2018 r . 

4552/18 15.11.2018r. Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów Oś 8 – 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach RPOWŚ na lata 

2014-2020 dla EFS, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i 

pozaformalna osób dorosłych przyjętej przez Zarząd Województwa 

Świetokrzyskiego Uchwałą Nr 4476/18 z dnia 31 października 2018 r. 

4553/18 15.11.2018r. Zatwierdzenia Zaktualizowanej listy ocenionych projektów Oś 8 – 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach RPOWŚ na lata 

2014-2020 dla EFS, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i 

pozaformalna osób dorosłych. Konkurs dedykowany Obszarowi 

Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze przyjętej przez Zarząd Województwa 

Świetokrzyskiego Uchwałą Nr 4475/18 z dnia 31 października 2018 r. 

4554/18 15.11.2018r. Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4546.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4547.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4548.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4549.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4550.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4551.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4552.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4553.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4554.2018.pdf


Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie Poddziałanie 8.2.2 

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie. 

4555/18 15.11.2018r. Zatwierdzenie zaktualizowanego Regulaminu Pracy Komisji Oceny 

Projektów oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-2020 w 

Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wraz 

z załącznikami przyjętego przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 623/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r. i 

zaktualizowanym: Uchwałą Nr 1390/16 z dn. 27 kwietnia 2016 r., 

Uchwałą Nr 2238/17 z dn. 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr 2326/17 z 

dn. 22 lutego 2017 r., Uchwałą Nr 2628/17 z dn. 26 maja 2017 r., 

Uchwałą Nr 3239/17 z dn. 22 listopada 2017 r., Uchwałą Nr 3267/17 z 

dn. 29 listopada 2017 r., Uchwałą nr 3577/18 z dn. 28 lutego 2018 r., 

Uchwałą nr 3694/18 z dn. 28 marca 2018 r., Uchwałą nr 3789/18 z dn. 

18 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr 4013/18 z dn. 20 czerwca 2018 r.   

4556/18 15.11.2018r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Korona Handball w Kielcach 

realizacji zadania publicznego pn. Udział drużyny Stowarzyszenia 

Korona Handball w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej we 

Lwowie, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

4557/18 15.11.2018r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu FUN SPORT Kielce w Kielcach 

realizacji zadania publicznego pn. Cykl turniejów eliminacyjnych do 

Świętokrzyskiego Mini Volley Cup, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert 

4558/18 15.11.2018r. w sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły 

Sportowe w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Wojewódzkie 

zawody sportowo – rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert 

4559/18 15.11.2018r. Wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji pn.:  "Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę drogi 

dojazdowej do oczyszczalni ścieków       w Rudzie Malenieckiej". 

4560/18 15.11.2018r. w sprawie: konsultacji  projektu „Świętokrzyskiego Programu Pomocy 

Społecznej na lata 2018-2023”. 

4561/18 15.11.2018r. W sprawie: przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich 

jednostek budżetowych 

4562/18 15.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4563/18 15.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4564/18 15.11.2018r. W sprawie: sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek 

budżetowych realizujących budżet województwa 

4565/18 15.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4566/18 15.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4567/18 15.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4568/18 15.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4569/18 15.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4570/18 15.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4571/18 15.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4572/18 15.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4573/18 15.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4574/18 15.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4575/18 15.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4555.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4556.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4557.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4558.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4559.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4560.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4561.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4562.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4563.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4564.2018.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4565.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4566.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4567.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4568.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4569.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4570.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4571.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4572.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4573.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4574.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4575.2018.pdf


4576/18 19.11.2018r. zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 3410/17 

z dnia 28 grudnia 2017 r.   

4577/18 19.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4578/18 19.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4579/18 19.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4580/18 19.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4581/18 19.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4582/18 19.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4583/18 19.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4584/18 19.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4585/18 19.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4586/18 21.11.2018r. przyjęcia zaktualizowanego wzoru Umowy  

o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.1 

Wsparcie infrastruktury B+R w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz 

zmiany uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego dla Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

4587/18 21.11.2018r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.04.00-IZ.00-26-229/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 – 

Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, 

wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących 

modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów 

publicznych) na energooszczędne, wraz z załącznikami, 

4588/18 21.11.2018r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 – 

Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, 

wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących 

zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy 

uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu 

publicznego, wraz z załącznikami, 

4589/18 21.11.2018r. w sprawie rozstrzygnięcia i wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia w ramach II rundy jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.01.02.00-IZ.00-26-203/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – 

Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze 

świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w 

zakresie projektów Badawczo-Rozwojowych. 

4590/18 21.11.2018r. Zmiana Decyzji Nr RPSW.04.05.00-26-0007/15-00 o dofinansowaniu 

projektu pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w 

m. Umianowice gm. Kije” Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 

Parków Krajobrazowych - jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej 

w ramach Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych 

przyrodniczo” Osi Priorytetowej 4. „Dziedzictwo naturalne                        

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4576.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4577.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4578.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4579.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4580.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4581.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4582.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4583.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4584.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4585.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4586.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4587.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4588.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4589.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4590.2018.pdf


i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik do 

uchwały Nr 3668/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 14 marca 2018 roku, określającej szczegółowe zasady i tryb 

jego realizacji. 

4591/18 21.11.2018r. zatwierdzenia zaktualizowanego składu osobowego Komisji Oceny 

Projektów oceniającej projekty konkursowe współfinasowane  

z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-2020 

przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 

686/15 z dnia 09.09.2015 r. i zaktualizowanego Uchwałami Nr: 794/15 

z dnia 28.10.2015 r., 816/15 z dnia 05.11.2015 r., 978/15 z dnia 

16.12.2015 r., 1088/16 z dnia 13.01.2016 r., 1115/16 z dnia 28.01.2016 

r., 1391/16 z dnia 27.04.2016 r.,  1445/16 z dnia 20.05.2016 r., 

1741/16 z dnia 31.08.2016 r., 1783/16 z dnia 21.09.2016 r.,  1920/16 z 

dnia 09.11.2016 r., 2014/16 z dnia 30.11.2016 r., 2171/17 z dnia 

04.01.2017 r., 3071/17 z dnia 04.10.2017 r., 3327/17 z dnia 13.12.2017 

r., 4160/18 z dnia 02.08.2018 r., 4230/18 z dnia 27.08.2018 r., 

4592/18 21.11.2018r. zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów Oś 8 – 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 

8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych. Konkurs 

dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary 

funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze przyjętej 

przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 4475/18 z 

dnia 31 października 2018 r . oraz zaktualizownej Uchwałą Nr 4553/18 

z dnia 15 listopada 2018 r. 

4593/18 21.11.2018r. zatwierdzenia programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach 

4594/18 21.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4595/18 21.11.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

4596/18 21.11.2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2018 – 2033 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4591.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4592.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4593.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4594.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4595.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6072/uchwala.nr.4596.2018.pdf

