Protokół Nr 16/12
Z posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
w dniu 23 kwietnia 2012 roku
Obrady prowadziła Wiceprzewodnicząca Komisji – Małgorzata Muzoł.
W posiedzeniu uczestniczyło 5 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. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Stowarzyszenia „Związek Miast
i Gmin Regionu Świętokrzyskiego” za 2011 rok.
2. Przyjęcie informacji nt.: Sytuacja majątkowa Spółki „Przewozy regionalne”.
3. Przyjęcie informacji na temat działań Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom w szkołach i placówkach
województwa świętokrzyskiego.
4. Sprawy różne.
Przebieg posiedzenia:
Ad.1.
Członkowie Komisji otrzymali Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Związek Miast
i Gmin Regionu Świętokrzyskiego” za 2011 rok. (załącznik nr 4 do protokołu)
Marcin Majcher – Wiceprezes Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Regionu
Świętokrzyskiego” zreferował temat zgodnie z załączonym materiałem. Przedstawił przede
wszystkim formę działania Stowarzyszenia oraz jego główne cele. Skupił się również na
problematyce spraw podejmowanych przez Stowarzyszenie.
Głos w dyskusji zabrali: Małgorzata Muzoł, Marcin Majcher. W dyskusji wyrażono
ubolewanie nad brakiem uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia Miasta Kielce. Poza
tym poruszono kwestię problemu braku dofinansowania edukacji oraz działań samorządów
podejmowanych w tej kwestii. Dyskutowano także nad problemem bardzo niskiego poziomu
kształcenia dzieci w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia.
Członkowie Komisji przyjęli ww. sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Ad.2.
Członkowie Komisji otrzymali Informację nt.: Sytuacja majątkowa Spółki „Przewozy
regionalne”. (załącznik nr 5 do protokołu)
Wojciech Siporski – Dyrektor Departamentu Infrastruktury zreferował temat zgodnie
z załączonym materiałem.
Wiceprzewodnicząca Komisji Małgorzata Muzoł zwróciła uwagę na rażące zaniedbania
w bezpośredniej obsłudze pasażerów, w szczególności kwestię obsługi kasowej na dworcu
PKP, a także na niekomfortowe warunki podróżowania, zwłaszcza w zimie. Wyraziła również
zdziwienie sytuacją z „biletem świętokrzyskim”, która doprowadza do odchodzenia
pasażerów od korzystania z usług Spółki Przewozy regionalne. Zwróciła również uwagę na
fakt zbyt częstych zmian w rozkładzie jazdy pociągów, co jest bardzo uciążliwe dla
pasażerów.
Głos w dyskusji nad problemem zabrali: Wojciech Siporski, Małgorzata Muzoł.
Następnie głos zabrał Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak,
który na podstawie materiałów z Konwentu Marszałków przedstawił sytuację Spółki
Przewozy Regionalne. Poinformował o bardzo dużym zadłużeniu Spółki oraz o stratach z lat
ubiegłych. Działania Zarządu Spółki w celu restrukturyzacji nie przynoszą oczekiwanych
efektów, a oczekuje się od marszałków województw dofinansowania. Sytuacja finansowa
spółki kwalifikuje ją do podjęcia decyzji o ogłoszeniu upadłości, jednak Spółkę nie
obowiązuje Kodeks spółek handlowych, gdyż była ona utworzona na podstawie odrębnej
ustawy, która nie przewidziała możliwości ogłoszenia upadłości czy likwidacji. Następnie
Członek Zarządu Jan Maćkowiak poinformował o innych problemach Spółki takich jak brak
środków na pokrycie wkładu własnego do środków unijnych, czy przerosty zatrudnienia.
Konwent Marszałków wyraża również ubolewanie brakiem możliwości realnego ingerowania
w działalność przez samorządy województw. Ponadto przedstawił dwa warianty rozwiązania
sprawy.
Członkowie Komisji przyjęli ww. Informację do akceptującej wiadomości.
Ad. 4.
Członkowie Komisji otrzymali Informację na temat działań Kuratorium Oświaty w Kielcach
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom w szkołach
i placówkach województwa Świętokrzyskiego. (załącznik nr 6 do protokołu)
Świętokrzyski Kurator Oświaty – Małgorzata Muzoł zreferowała temat zgodnie
z załączonym materiałem.
Głosów w dyskusji nie było.
Członkowie Komisji przyjęli ww. Informacje do akceptującej wiadomości.

Ad.5.
W sprawach różnych głos zabrali:
Wiceprzewodnicząca Komisji Małgorzata Muzoł przedstawiła odpowiedź Ministerstwa
Sprawiedliwości adresowaną do Wiceprzewodniczącego Sejmiku Marcina Ożóga, dotyczącą
pisma w sprawie planowanej reformy struktury organizacyjnej sądownictwa powszechnego.
(zał. 7)
Pismo zostało przyjęte do wiadomości.
Następnie Członkowie Komisji wrócili do tematu bezpieczeństwa i zapobieganiu
zagrożeniom w szkołach i placówkach oświatowych. Głos w dyskusji nad tym problemem
zabrali: Małgorzata Muzoł, Agnieszka Buras, Włodzimierz Stępień, Marzena Marczewska.
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 12.30
Protokół sporządzili:
Daria Biskup-Kozik
Michał Wójcik
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