Protokół Nr 15/12
Z posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
w dniu 19 marca 2012 roku
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – Tomasz Ramus.
W posiedzeniu uczestniczyło 3 Członków Komisji oraz goście, zgodnie z listami obecności
(załącznik nr 1 i 2).
Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 11.00.
Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radni otrzymali porządek obrad wraz z zaproszeniem na posiedzenie.
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad, który przedstawia
się następująco:
1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Województwa Świętokrzyskiego ze
szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycje
prowadzone w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach.
2. Odszkodowania dla pieszych i kierowców z powodu poniesionych szkód na skutek
złego stanu technicznego dróg wojewódzkich.
3. Informacja o inwestycjach drogowych przeprowadzonych w 2011 roku, planowanych
w roku bieżącym oraz inwestycjach wieloletnich.
4. Sprawy różne.
Ad.1.
Członkowie Komisji otrzymali Informację dot. Stanu bezpieczeństwa na terenie
Województwa Świętokrzyskiego w 2011 roku. (załącznik nr 4 do protokołu)
Insp. Jarosław Szymczyk – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach
zreferował temat zgodnie z załączonym materiałem.
Głos w dyskusji zabrali: Przewodniczący Komisji Tomasz Ramus, radna Marzena
Marczewska, Członek Zarządu Jan Maćkowiak, Komendant Jarosław Szymczyk.
Na początku Komendant otrzymał gratulacje objęcia szefostwa policji w Województwie
Świętokrzyskim. Jednocześnie wyrażono nadzieję na udaną współpracę. Członkowie Komisji
zasugerowali możliwość zorganizowania antynarkotykowej akcji profilaktycznej przy
współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego. Ze
strony Komendanta padło zapewnienie o otwartości i dyspozycyjności przy organizowaniu
takich akcji. Poruszono również kwestie dofinansowania Świętokrzyskiej Policji oraz kar dla
kierowców za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu.
Członkowie Komisji przyjęli ww. Informację do akceptującej wiadomości.

Ad.2.
Członkowie Komisji otrzymali Informację Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Kielcach o odszkodowaniach dla pieszych i kierowców z powodu poniesionych szkód na
skutek złego stanu technicznego dróg wojewódzkich. (załącznik nr 5 do protokołu)
Dariusz Wróbel – Zastępca Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Kielcach zreferował temat zgodnie z załączonym materiałem.
Głos w dyskusji zabrali: Przewodniczący Komisji Tomasz Ramus, radny Agnieszka Buras,
Członek Zarządu Jan Maćkowiak, Z-ca Dyrektora Dariusz Wróbel. Dyskutowano o kwestiach
ubezpieczeń oraz braku firm ubezpieczeniowych chętnych do ubezpieczenia, co zdaniem
Dariusza Wróbla jest spowodowane zbyt dużymi nakładami na likwidację tych szkód
i w związku z tym składka nie przekłada się na potencjalne zyski tych firm. Ponadto Dyrektor
Wróbel poinformował, iż odpowiedzialność na drogach, na których prowadzone są
wszelkiego rodzaje prace czy modernizacje ponosi wykonawca robót.
Członkowie Komisji przyjęli ww. Informację do akceptującej wiadomości.
Ad.3.
Członkowie Komisji otrzymali Informację Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Kielcach inwestycjach drogowych przeprowadzonych w 2011 roku, planowanych w roku
bieżącym oraz inwestycjach wieloletnich. (załącznik nr 6 do protokołu)
Dariusz Wróbel – Zastępca Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Kielcach zreferował temat zgodnie z załączonym materiałem.
W ramach uzupełnienia głos zabrał Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego –
Jan Maćkowiak, który wyraził zdanie, iż projekt ścieżek rowerowych idzie bardzo wolno ze
względu na brak jednoznacznego lidera programu. Ponadto studium wykonalności jest
podważane i poprawiane. Poza tym wyraził nadzieję, iż wszelkie projekty unijne zostaną
zakończone w wymaganych terminach. Sprzyjać temu będzie na pewno zmiana kierownictwa
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich.
Głos w dyskusji zabrali: Przewodniczący Komisji Tomasz Ramus, Z-ca Dyrektora Dariusz
Wróbel, Członek Zarządu Jan Maćkowiak, Dyrektor Wojciech Siporski, Radna Agnieszka
Buras.
Dyskutowano na temat drogi wojewódzkiej nr 777 oraz realizacji przedsięwzięcia mostu na
Wiśle w Połańcu. Omawiano także problem braku obwodnic w miasteczkach i miastach
powiatowych. Zwrócono również uwagę na proponowaną przez Ministra Finansów regułę
obniżającą deficyty samorządów oraz jej konsekwencje dla przyszłych inwestycji. Mówiono
również o jakości budowanych dróg oraz ich utrzymaniu.
Członkowie Komisji przyjęli ww. Informację do akceptującej wiadomości.

Ad.4.
W sprawach różnych głos zabrali:
Przewodniczący Komisji Tomasz Ramus wyraził zdziwienie zamknięciem dworca
kolejowego w Sandomierzu.
Następnie głos zabrał Członek Zarządu Jan Maćkowiak, który poinformował, iż Burmistrz
Sandomierza zwrócił się z pismem w sprawie dworca w Sandomierzu do Marszałka
Województwa w kontekście pomocy popowodziowej. Zostało ono skierowane przez Urząd
Marszałkowski do ministerstwa transportu z prośbą o pomoc. Odpowiedź przyszła ok. 2
miesiące temu, w której informuje się, jakie czynności będą wykonywane.
Głos w tej sprawie zabrał również Dyrektor Departamentu Infrastruktury Wojciech
Siporski. Priorytetem ministerstwa jest poprawa jakości torów kolejowych i innych urządzeń.
Co do dworca są pewne wątpliwości, gdyż zajmuje się nim inna spółka. Co do linii do
Sandomierza są wykonane prace w kwestii linii nr 25. Zostało wykonane w tym kierunku
studium wykonalności i jest wykonywana modernizacja tej linii.
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 12.15
Protokół sporządzili:
Daria Biskup-Kozik
Michał Wójcik
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