Protokół nr 16/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego, które odbyło się w dniu 24 września 2012r.
w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.15 i trwało do godz.10.00.
Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone
zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do protokołu.
Obrady prowadził Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Józef
Grabowski.

Porządek posiedzenia:
Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji porządek obrad w następującym
brzmieniu:
1. Przyjęcie wyników kontroli:
a) Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Kielcach
w zakresie działalności statutowej z uwzględnieniem przyszłości
jednostki,
b) Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie skuteczności
realizacji interpelacji złożonych przez radnych województwa
w II półroczu 2011r. i I półroczu 2012r.,
c) Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w
Kielcach
w zakresie działalności statutowej oraz przebiegu realizacji zadań
inwestycyjnych.
2. Sprawy różne.
Przewodniczący obrad – poinformował, że na wniosek zespołu kontrolnego,
przyjęcie wyników kontroli Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka
w Pacanowie w przedmiocie działalności statutowej z uwzględnieniem
przyszłości jednostki, zostało przesunięte na kolejne posiedzenie.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1.
Członkowie Komisji otrzymali przed posiedzeniem projekty protokołów kontroli
jednostek, wymienionych w porządku obrad.
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Ad. 1a)
Pan Mieczysław Gębski - jako Przewodniczący Zespołu kontrolnego
przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w Regionalnym Centrum
Naukowo – Technologicznym w Kielcach w zakresie działalności statutowej
z uwzględnieniem przyszłości jednostki
Poinformował, że jednostka realizuje łącznie 10 projektów wspieranych ze
środków unijnych.
Podkreślił, że RCNT jest jedną z niewielu jednostek organizacyjnych samorządu
województwa, które w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 20142020 mogą być beneficjentem większości programów operacyjnych
finansowanych z Funduszu Spójności. Projekty rozporządzeń UE jednoznacznie
wskazują innowacje jako jeden z obszarów koncentracji tematycznej, który
będzie traktowany priorytetowo w trakcie nowej perspektywy finansowej.
Zdaniem Zespołu Kontrolnego, rola, jaką może odegrać RCNT w przyszłej
perspektywie finansowej powinna znaleźć odzwierciedlenie w aktualizowanych
obecnie dokumentach programowych województwa, w tym przede wszystkim :
Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz Strategii Innowacji
W podsumowaniu stwierdził, że powstanie Centrum należy uznać za cenną
inicjatywę, a jego dalszy rozwój będzie ściśle uzależniony od tego jak
wykorzysta swój potencjał w latach 2014-2020, aby po zakończeniu korzystnej
perspektywy finansowej móc funkcjonować w oparciu o zgromadzony kapitał
i doświadczenie.
W dyskusji z udziałem Pana Marcina Perza – Dyrektora Regionalnego
Centrum Naukowo – Technologicznego w Kielcach - radni wymienili
poglądy nt. możliwości RCNT w nowej perspektywie finansowej UE 20142020.
Przewodniczący obrad - zaproponował przyjęcie wyników kontroli.
Przy 4 głosach „za”
Komisja Rewizyjna przyjęła protokół kontroli
przeprowadzonej w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym
w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej z uwzględnieniem przyszłości
jednostki.
Uchwała Komisji w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Pismo do Przewodniczącego Sejmiku przekazujące w załączeniu uchwałę
Komisji Rewizyjnej przyjmującą wyniki kontroli wraz z kserokopią protokołu
kontroli i projektem uchwały Sejmiku stanowi załącznik nr 5-7 do protokołu.

-3Oryginał protokołu kontroli wraz z załącznikami stanowi załącznik do akt XXII
sesji Sejmiku.

Ad. 1b)
Przewodniczący obrad – w zastępstwie członków Zespołu kontrolnego
przedstawił wyniki kontroli Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w
przedmiocie skuteczności realizacji interpelacji złożonych przez radnych
województwa w II półroczu 2011r. i I półroczu 2012r.
Poinformował, że do szczegółowej kontroli zostało wskazanych 9 interpelacji.
Przedstawił ustalenia wynikające z analizy ich realizacji (zawarte w protokole
kontroli).
W dyskusji z udziałem Pani Maryli Rzeczyckiej – Zastępcy Dyrektora
Departamentu
Organizacyjno
–
Administracyjnego
Urzędu
Marszałkowskiego - radni wymienili poglądy nt. statutowych możliwości
uzyskiwania informacji o sprawie, którą sygnalizowali we wcześniejszej
interpelacji. Członkowie Komisji przychylili się do wniosku, aby w sytuacji
powtarzających się sygnałów, wskazujących na niezadowolenie radnych z treści
udzielanych odpowiedzi, rozważyć wprowadzenie do Statutu Województwa
Świętokrzyskiego unormowań określających tryb dalszego postępowania.
Przewodniczący obrad - zaproponował przyjęcie wyników kontroli.
Przy 4 głosach „za” Komisja Rewizyjna przyjęła protokół kontroli Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie skuteczności realizacji
interpelacji złożonych przez radnych województwa w II półroczu 2011r.
i I półroczu 2012r.
Uchwała Komisji w tej sprawie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Pismo do Przewodniczącego Sejmiku przekazujące w załączeniu uchwałę
Komisji Rewizyjnej przyjmującą wyniki kontroli wraz z kserokopią protokołu
kontroli i projektem uchwały Sejmiku stanowi załącznik nr 9-11 do protokołu.
Oryginał protokołu kontroli wraz z załącznikami stanowi załącznik do akt XXII
sesji Sejmiku.

Ad. 1c)
Przewodniczący obrad – Pan Józef Grabowski – jako przewodniczący
Zespołu kontrolnego - przedstawił wyniki kontroli Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w zakresie działalności statutowej oraz
przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych.

-4Poinformował, że zespół kontrolny dokonał szczegółowej analizy zadania
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego
Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej”,
realizowanego w ramach RPOWŚ.
Zespół nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w działalności inwestycyjnej,
a jedynie przedłużenie terminu realizacji inwestycji dokonane na wniosek
wykonawcy robót.
W związku z brakiem pytań do obecnej na posiedzeniu Pani Elżbiety Dudek –
Wicedyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Przewodniczący obrad - zaproponował przyjęcie wyników kontroli.
Przy 4 głosach „za”
Komisja Rewizyjna przyjęła protokół kontroli
Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w zakresie
działalności statutowej oraz przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych.
Uchwała Komisji w tej sprawie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Pismo do Przewodniczącego Sejmiku przekazujące w załączeniu uchwałę
Komisji Rewizyjnej przyjmującą wyniki kontroli wraz z kserokopią protokołu
kontroli i projektem uchwały Sejmiku stanowi załącznik nr 13-15 do protokołu.
Oryginał protokołu kontroli wraz z załącznikami stanowi załącznik do akt XXII
sesji Sejmiku.

Ad. 2) Sprawy różne
Przewodniczący obrad – poinformował o korespondencji prowadzonej przez
Przewodniczącego Komisji w związku z pismami, jakie skierował pod jej
adresem Pan Stefan Karbownik w dniach 4.08.2012 i 13.08.2012r.
Komisja przychyliła się do stanowiska przedstawionego w piśmie znak:
KS.III.0012.7.16.2012 (załącznik nr 16 do protokołu – wraz z całością
korespondencji prowadzonej w powyższej sprawie).
Innych spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zostało zakończone.
Protokół sporządziła:

Przewodniczący obrad

Marta Solińska-Pela

Józef Grabowski

