Protokół Nr 18/12
Z posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
w dniu 25 czerwca 2012 roku
Obrady prowadził w części pierwszej Przewodniczący Komisji Samorządu
Terytorialnego – Tomasz Ramus oraz w części drugiej Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu – Marzena Marczewska
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.
Porządek posiedzenia:
Część I – od godz. 11.00
1. Informacja o realizacji działań prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Poziom i struktura bezrobocia w Województwie Świętokrzyskim.
3. Informacja o środkach Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na
aktywizację zawodową osób bezrobotnych w województwie świętokrzyskim w latach
2011 – 2012.
4. Informacja na temat współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego
z innymi Samorządami w UE.
5. Sprawy różne.
Część II – posiedzenie wspólne z Komisją Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisją
Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, od godz. 13.00.
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Budżetu Województwa Świętokrzyskiego
wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2011 r.
Przewodniczący Komisji Tomasz Ramus zaproponował, aby jako pierwszy rozpatrzyć
punkt 4 – Informacja na temat współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego
z innymi Samorządami w UE.
Członkowie Komisji jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad wraz z zaproponowaną
zmianą, który przedstawia się następująco:
Część I – od godz. 11.00
1. Informacja na temat współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego
z innymi Samorządami w UE.

2. Informacja o realizacji działań prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Poziom i struktura bezrobocia w Województwie Świętokrzyskim.
4. Informacja o środkach Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na
aktywizację zawodową osób bezrobotnych w województwie świętokrzyskim w latach
2011 – 2012.
5. Sprawy różne.
Część II – posiedzenie wspólne z Komisją Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisją
Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Budżetu Województwa Świętokrzyskiego
wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2011 r.
Przebieg posiedzenia:
Ad.1.
Członkowie Komisji otrzymali Informację na temat współpracy zagranicznej Województwa
Świętokrzyskiego z innymi Samorządami w UE. (załącznik nr 4 do protokołu)
Temat zgodnie z załączonym materiałem zreferowała Ewa Kapel – Śniowska – Zastępca
Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
Głos w dyskusji zabrali: Przewodniczący Komisji Tomasz Ramus, Zastępca Dyrektora Ewa
Kapel – Śniowska, Wiceprzewodniczący Sejmiku Marcin Ożóg, Radna Marzena
Marczewska.
Podczas dyskusji zwrócono uwagę na problem realizowanych projektów wspólnie
z regionami partnerskimi. Zgodnie uznano, iż samo podpisanie umowy o współpracy nie
przynosi żadnych pozytywnych skutków. Jedynie wspólne zaangażowanie w konkretne
przedsięwzięcia przynoszą wymierne korzyści dla obu stron. Zastępca Dyrektora
Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Ewa Kapel – Śniowska
poinformowała, iż na następne posiedzenie Komisji przygotuje zbiorczą informację
o wszystkim, co się dzieje w obszarze współpracy zagranicznej. Radna Marzena Marczewska
poprosiła o informowanie jej o każdym przedsięwzięciu realizowanym w zakresie współpracy
zagranicznej.
Komisja przyjęła ww. Informację do akceptującej wiadomości.
Ad.2, 3, 4.
Członkowie Komisji otrzymali:
- Informację o realizacji działań prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (załącznik nr 5 do
protokołu)
- Informację o poziomie i strukturze bezrobocia w Województwie Świętokrzyskim.
(załącznik nr 6 do protokołu)

- Informację o środkach Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na
aktywizację zawodową osób bezrobotnych w województwie świętokrzyskim w latach
2011 – 2012. (załącznik nr 7 do protokołu)
Tematy zgodnie z załączony materiałem w formie prezentacji multimedialnej zreferował
Andrzej Lato – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.
Głos w dyskusji zabrali: Dyrektor WUP Andrzej Lato, Przewodniczący Komisji Tomasz
Ramus, Radny Marcin Ożóg, Radna Marzena Marczewska, Radna Małgorzata Muzoł.
Członkowie Komisji dopytywali o zasady realizacji programów w ramach PO KL. Wyrażono
potrzebę i konieczność współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy z uczelniami wyższymi.
Członkowie Komisji alarmowali, iż co roku uczelnie opuszczają absolwenci, który od razy
trafiają na rynek bezrobotnych. Zgodnie uznano, iż konieczne są działania prowadzące do
umożliwienia jak najszerszej grupie uczniów i studentów pracę z doradcą zawodowym.
Przewodniczący Komisji Tomasz Ramus wyraził opinie, iż konieczne są zdecydowane
działania w Województwie Świętokrzyskim. Podał kilka przykładów, które mogłyby ożywić
kielecki rynek pracy. Są to jego zdaniem działania związane z tworzeniem stref
ekonomicznych, infrastruktury drogowej, lotnisko i rozwój gospodarczy województwa.
Inaczej migracja ludzi młodych do innych województw, czy zagranicę będzie się pogłębiać.
Podczas dyskusji zwrócono uwagę również na bardzo dużo barier dla małych i średnich
przedsiębiorstw, co z kolei przekłada się negatywnie na tworzenie nowych miejsc pracy.
Członkowie Komisji zaapelowali również do Dyrektora WUP o podjęcie działań w zakresie
konieczności uruchomienia programu umożliwiającego przekwalifikowanie nauczycieli,
ponieważ co roku przybywa zwolnionych nauczycieli, dla których doskonalenie zawodowe
nie jest żadnym rozwiązaniem. Jedynie zmiana profesji może im jakoś ułatwić znalezienie
pracy.
Komisja przyjęła ww. Informacje do akceptującej wiadomości.
Ad.5.
W sprawach różnych:
Członkowie Komisji otrzymali projekt Planu pracy na II półrocze 2012 roku. (załącznik nr 8
do protokołu)
Członkowie Komisji zaproponowali, aby plan pracy komisji z września zamienić z planem
na listopad.
Komisja przyjęła ww. Plan pracy jednogłośnie wraz z zaproponowaną zmianą.
Następnie Przewodniczący Komisji Tomasz Ramus porosił Członków Komisji, aby każdą
nieobecność na obradach Komisji sygnalizowali odpowiednio wcześniej.
Część Pierwszą posiedzenia zakończono o godz. 12.15.
Część II – posiedzenie wspólne z Komisją Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisją
Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.
Wspólne posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00.

Obrady prowadziła Marzena Marczewska – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu
Ad.1.
Członkowie Komisji otrzymali Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa
Świętokrzyskiego wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2011r, które stanowi załącznik do
akt XXI sesji Sejmiku.
Temat zgodnie z załączonym materiałem zreferowała Skarbik Województwa
Świętokrzyskiego – Maria Fidzińska-Dziurzyńska. W formie prezentacji multimedialnej
przedstawiła główną analizę Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011r. Ponadto poinformowała, iż Sprawozdanie finansowe będzie akceptowane
przez Sejmik po raz drugi w historii. Do roku ubiegłego było ono przesyłane tylko do
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podlega ono również od zeszłego roku badaniu przez
biegłego rewidenta. Na koniec Pani Skarbnik poinformowała, iż Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie odniósł się do Sprawozdania z wykonania
budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz Sprawozdania finansowego za 2011r.
Głosów w dyskusji nie było.
Komisja Samorządu Terytorialnego zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu
Województwa Świętokrzyskiego wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2011r pozytywnie,
przy jednym głosie wstrzymującym.
Opinia nr 7/12 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.25.
Protokół sporządzili:
Daria Biskup-Kozik
Michał Wójcik

Przewodniczący Komisji
Tomasz Ramus

