Protokół nr 19/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 17 grudnia 2012r.
w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.30 i trwało do godz.12.30.
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.
Prowadzenie obrad objął Pan Józef
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Grabowski

–

Zastępca

Stwierdził, że ilość obecnych członków Komisji Rewizyjnej decyduje
o zachowaniu quorum.
Przedstawił następnie porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej:
Cz. I. wspólna z Komisją Budżetu i Finansów:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2013-2028.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu województwa świętokrzyskiego na 2013
rok.
Cz. II.:
3. Przyjęcie
protokołów kontroli przeprowadzonych w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w zakresie:
a) realizacji uchwał Sejmiku Województwa
podjętych w okresie
od 1 października 2011r. do 30 września 2012r.
b) realizacji uchwał Zarządu Województwa
podjętych w okresie
od 1 października 2011r. do 30 września 2012r.
4. Wypracowanie projektu planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
5. Sprawy różne.
Członkowie Komisji Rewizyjnej jednomyślnie przyjęli powyższy porządek do
realizacji.
Materiały do punktów 1 i 2 radni otrzymali za pośrednictwem portalu
https://www.e-swietokrzyskie.pl/sejmik.
Wersje
papierowe
dokumentów
będących przedmiotem posiedzenia znajdują się w aktach XXVI sesji Sejmiku.
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Pani Skarbnik – przedstawiła prezentację projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2028 oraz projektu budżetu
województwa świętokrzyskiego na 2013 rok (wydruk stanowi załącznik do
protokołu Komisji Budżetu i Finansów z 17.12.2012r.).
Poinformowała, że zbilansowanie dochodów województwa w projekcie budżetu
na 2013 rok było niezwykle trudne z uwagi na zmniejszenie wpływów
z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu województwa, niższą
subwencję ogólną oraz dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu
administracji rządowej oraz skumulowanie w 2013 roku wydatków na zadania
inwestycyjne z udziałem środków europejskich.
W dalszej części przedstawiła założenia przyjęte przez Zarząd Województwa
przy konstruowaniu projektów: wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu
na 2013 rok.
Dokonała charakterystyki źródeł dochodów oraz kierunków wydatków (dane
zawarte w załączonym wydruku).
Na zakończenie prezentacji przedstawiła największe zadania inwestycyjne
planowane na rok przyszły (zakres rzeczowy oraz łączne nakłady).
Podkreśliła, że omawiane projekty dokumentów zostały
zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach.

pozytywnie

W dyskusji głos zabrali:
Radny Bogdan Latosiński – odniósł się do nakładów na kolej w wysokości
300 mln zł z przeznaczeniem na zakup pojazdów szynowych.
Pani Skarbnik – wyjaśniła, że kwota ta nie będzie przeznaczona na zakup
pojazdów, tylko na pokrycie różnicy pomiędzy uzyskanymi przychodami
a poniesionymi kosztami przez spółkę w latach objętych WPF.
Przewodniczący obrad – za niepokojące uznał zmniejszenie o połowę
nakładów na ochronę zdrowia i brak nakładów na naukę.
Pani Skarbnik – wyjaśniła, że nie przewiduje się w roku 2013 wkładu
własnego do projektów, związanych z rozwojem nauki, natomiast w odniesieniu
do ochrony zdrowia - zmniejszenie planu wynika z zakończenia inwestycji
prowadzonych przez Wojewódzki Szpital Zespolony i Szpital Specjalistyczny
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Onkohematologii w
Świętokrzyskim Centrum Onkologii i kilka zadań
związanych z przystosowaniem obiektów do nowych wymogów. Zadania te
będą kontynuowane w roku bieżącym i tylko na te cele środki zostały
zabezpieczone w budżecie województwa na 2013 rok.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący obrad
poddał pod głosowanie przyjęcie pozytywnych opinii o przedstawionych
projektach dokumentów.
Połączone Komisje stosunkiem głosów: 6”za”, 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujące
się” przyjęły opinie pozytywne (załączniki nr 4 i 5 do protokołu).
Na tym została zakończona wspólna część obrad.

Ad.3.
Członkowie Komisji otrzymali przed posiedzeniem projekty protokołów kontroli,
wymienione w porządku obrad.

Ad. 3a.
Pan Józef Grabowski - Przewodniczący Zespołu kontrolnego przedstawił
wyniki kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Świętokrzyskiego w zakresie realizacji uchwał Sejmiku Województwa
podjętych w okresie od 1 października 2011r. do 30 września 2012r.
W związku z brakiem pytań i wniosków Przewodniczący obrad zaproponował przyjęcie wyników kontroli.
Przy 5 głosach „za” Komisja Rewizyjna przyjęła ww. protokół kontroli.
Uchwała Komisji w tej sprawie stanowi załącznik nr 6 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 7-9 do protokołu.
Oryginał protokołu kontroli wraz z załącznikami stanowi załącznik do akt XXVI
sesji Sejmiku.
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Ad. 3b.
Pan Krzysztof Dziekan - Przewodniczący Zespołu kontrolnego przedstawił
wyniki kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Świętokrzyskiego w zakresie realizacji uchwał Zarządu Województwa
podjętych w okresie od 1 października 2011r. do 30 września 2012r.
W związku z brakiem pytań i wniosków, Przewodniczący obrad zaproponował przyjęcie wyników kontroli.
Przy 5 głosach „za” Komisja Rewizyjna przyjęła ww. protokół kontroli.
Uchwała Komisji w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 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 11-13 do protokołu.
Oryginał protokołu kontroli wraz z załącznikami stanowi załącznik do akt XXVI
sesji Sejmiku.

Ad. 4.
Projekt planu kontroli został przygotowany w oparciu o harmonogram kontroli
Komisji Rewizyjnej w latach 2011-2014, przyjęty przez Komisję na posiedzeniu
nr 3/11 w dniu 23 marca 2011r.
W trakcie roboczej dyskusji Komisja wypracowała projekt planu kontroli na
2013 rok i przyjęła go w jednomyślnym głosowaniu (załącznik nr 14
do protokołu).
Komisja ustaliła zapisy uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia planu kontroli na
2013 rok (załącznik nr 15 do protokołu).
Pismo do Przewodniczącego Sejmiku w sprawie wniesienia ww. dokumentów
pod obrady XXVI sesji stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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Ad. 5.
Spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zostało zakończone.

Protokół sporządziła:

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Marta Solińska-Pela

Józef Grabowski

