Protokół Nr 21/12
Z posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
w dniu 29 października 2012 roku
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego –
Tomasz Ramus
W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście, zgodnie
z listami obecności (załącznik nr 1i 2).
Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2028 za I półrocze 2012roku.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia Herbu Województwa
Świętokrzyskiego.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia i ustalenia zasad
używania sztandaru Województwa Świętokrzyskiego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia, ustalenia zasad
używania i stosowania flagi oraz insygniów Województwa Świętokrzyskiego.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Za Zasługi Dla Województwa
Świętokrzyskiego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także
sposobu noszenia.
7. Sprawy różne.
(projekty uchwał oraz informacje budżetowe stanowią załącznik do protokołu
z XXIV sesji Sejmiku)
Przewodniczący Komisji – Tomasz Ramus – Zaproponował odwrócenie porządku
obrad i omówienie spraw budżetowych na końcu. Nie było zastrzeżeń.
Członek Zarządu – Kazimierz Kotowski – zasugerował skrótowe omówienie
projektów uchwał, ponieważ sprawa jest już wszystkim znana.
Ad. 1.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia Herbu Województwa
Świętokrzyskiego.
Sekretarz Województwa – Bernard Antos – wyjaśnił, że wszystkie obecnie
prowadzone zmiany zostały zapoczątkowane, kiedy rozpoczęto prace nad
ustanowieniem odznaki „Zasłużony dla Województwa Świętokrzyskiego”. Komisja
heraldyczna oprotestowała obecny herb.
Następnie omówił zmiany na herbie zgodnie z załączonym materiałem.

Radna – Marzena Marczewska – chciała wiedzieć, czy temat został skonsultowany
z jakimiś specjalistami.
Sekretarz Województwa – Bernard Antos – tak, z profesorem Seroką.
Przewodniczący Komisji – Tomasz Ramus – czy były konsultacje z władzami
Sandomierza.
Sekretarz Województwa – Bernard Antos – nie było, bo nie ma takiej potrzeby, ani
obowiązku.
Głosowanie – projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie pozytywnie.
Ad. 2.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia i ustalenia zasad używania
sztandaru Województwa Świętokrzyskiego.
Sekretarz Województwa
z załączonym materiałem.

–

Bernard

Antos

–
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temat
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Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie – projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie pozytywnie.
Ad. 3.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia, ustalenia zasad używania
i stosowania flagi oraz insygniów Województwa Świętokrzyskiego.
Sekretarz Województwa – Bernard Antos – poinformował, iż nie zamierzają na
razie tych insygniów zamawiać, ale skoro jest już poruszony temat herbu, flagi, przy
okazji postanowili uwzględnić i tę kwestię. Ponownie omówił temat zgodnie
z załączonym materiałem.
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie – projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie pozytywnie.
Ad. 4.
Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie
ustanowienia Odznaki Honorowej „Za Zasługi Dla Województwa Świętokrzyskiego”,
ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia.
Sekretarz Województwa – Bernard Antos – przedstawił projekt odznaki i wszystkie
towarzyszące jej dokumenty (zgodnie z projektem uchwały).
Radna – Marzena Marczewska – zwróciła uwagę na pisownię: medale piszemy
wielką literą oprócz przyimków – „dla” jest przyimkiem, nie można pisać go wielką
literą.

Sekretarz Województwa – Bernard Antos – uznał, że w tej chwili bardziej mu
zależy na opinii Komisji odnośnie treści. Zaznaczył, że to tylko projekt, który będzie
przekazany do kancelarii prezydenta, jak wróci zaopiniowany, całość będzie
ponownie stawiana na Sejmiku i opiniowana.
Przewodniczący Komisji – Tomasz Ramus – zgłosił zastrzeżenie do zapisu w § 3.
Cyt.: „1. Odznakę nadaje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego na wniosek
Kapituły
Odznaki
Honorowej
„ZA
ZASŁUGI
DLA
WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”, zwanej dalej „Kapitułą Odznaki”.
2. Skład osobowy Kapituły Odznaki ustala na okres kadencji Sejmik
Województwa Świętokrzyskiego w drodze uchwały.
3. W skład Kapituły Odznaki wchodzą przedstawiciele:
1) Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
2) Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
3) środowisk naukowych, gospodarczych i kulturalnych Województwa
Świętokrzyskiego”.
Przewodniczący podkreślił, iż w Sejmiku są różne kluby, powinno to być jakoś
dokładniej określone, każdy powinien móc wyrazić zdanie. Uważa, że powinna być
odgórnie ustalona forma wybierania przedstawicieli. Również powinna być okręcona
liczba osób wchodzących w skład Kapituły.
Sekretarz Województwa – Bernard Antos – stwierdził, że to będzie uchwała
Sejmiku i to Radni na bieżąco określą sobie takie rzeczy. To sejmik powołując
Kapitułę powinien określić zasady. Może wprowadzić zapis, że Prezydium Sejmiku
będzie decydowało o składzie. Nie można upolitycznić tej nagrody.
Jest zaproponowany limit 10 osób odznaczonych w jednym roku, żeby też ta
odznaka miała pewien prestiż.
Głosowanie – projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie pozytywnie.
Przewodniczący Komisji – Tomasz Ramus – uznał, że uszczegółowimy wszystko
przy uchwale powołującej Kapitułę.
Ad. 5 i 6.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2012-2028 za I półrocze 2012roku.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r.
Przewodniczący Komisji uznał, że już wszyscy Radni na poprzednich posiedzeniach
zapoznali się z tematem. Zasugerował zgłaszanie pytań i uwag do Pani Skarbnik,
jeśli ktoś jeszcze ma jakieś wątpliwości.
Nie zgłoszono uwag. Nie było pytań.
W przypadku obydwu projektów wyrażono opinię pozytywną przy dwóch głosach
wstrzymujących.

Spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 11.45.
Protokół sporządziła
Daria Biskup-Kozik

Przewodniczący Komisji
Tomasz Ramus

