Protokół Nr 23/12
z posiedzenia wspólnego Komisji Samorządu Terytorialnego
oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
w dniu 14 grudnia 2012 roku
Obrady prowadzili Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego – Tomasz
Ramus oraz Marzena Marczewska – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu.
W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście, zgodnie
z listami obecności (załącznik nr 1, 2 i 3).
Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 11.30.
Porządek posiedzenia:
Część I
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia Herbu Województwa
Świętokrzyskiego.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia i ustalenia zasad
używania sztandaru Województwa Świętokrzyskiego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia, ustalenia zasad
używania i stosowania flagi oraz insygniów Województwa Świętokrzyskiego.
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.
Część II
1. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej województwa na 2013 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Sprawy różne
Ad I. 1.
Część wspólną posiedzenia prowadzili Tomasz Ramus przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego oraz dr Marzena Marczewska przewodnicząca
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Radni otrzymali projekty uchwał Sejmiku w sprawie:
- ustanowienia Herbu Województwa Świętokrzyskiego.
- ustanowienia i ustalenia zasad używania
Świętokrzyskiego.

sztandaru

Województwa

- ustanowienia, ustalenia zasad używania i stosowania flagi oraz insygniów
Województwa
Świętokrzyskiego.
- ustanowienia Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Województwa Świętokrzyskiego”,
ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia
(załączniki do akt XXVI sesji Sejmiku).
Przewodniczący Komisji Tomasz Ramus powitał uczestników spotkania.
Przypomniał, że omawiany temat był już przedmiotem obrad komisji i poprzedniej
sesji Sejmiku. Dzisiejsze posiedzenie, z udziałem ekspertów, pozwoli radnym
dogłębnie przeanalizować istotę i potrzebę ustalenia nowych symboli województwa.
Wprowadzenia do tematu dokonali:
- Bernard Antos Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego poinformował, że
głównym powodem podjęcia inicjatywy zmiany herbu jest konieczność dostosowania
jego obecnego wizerunku do wymogów poprawności historycznej i heraldycznej, co
stanowi warunek niezbędny ustanowienia Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla
Województwa Świętokrzyskiego”. Przedstawił dotychczasowy przebieg działań w tej
sprawie.
- dr Henryk Seroka wyjaśnił, że podjął się prac nad zmianą herbu i innych symboli
województwa świętokrzyskiego w celu doprowadzenia do uzyskania wymaganej
prawem, pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej.
Przedstawił szczegółowe wyjaśnienia na temat dokonanych zmian (zaprezentowane
stanowisko na piśmie stanowi załącznik nr 5 do protokołu Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu).
Dodał, że obecnie wiele jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów,
województw) dokonuje korekty symboli uchwalonych w 2000r. Podkreślił, że każde
użycie herbu państwowego zgodnie z literą prawa, nie wymaga niczyjej zgody,
a twórca herbu, traci prawo do własności intelektualnej w chwili przekazania dzieła.
- dr Jerzy Michta przedstawił swoje uwagi do propozycji zmiany herbu, które jego
zdaniem powodują pogorszenie ikonografii i sprowadzają się do poprawek
plastycznych (zaprezentowane stanowisko na piśmie stanowi 9 załącznik do
protokołu).
W dyskusji głos zabrali:
Przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk zwrócił się do członków obydwu
Komisji o dogłębne przeanalizowanie sprawy, aby uchwała Sejmiku nie była
w przyszłości podważana, a wizerunek herbu był zgodny z prawem i obowiązującymi
procedurami.
Sekretarz Bernard Antos uzupełnił, że podejmowano wiele prób zmiany oceny
herbu przez Komisję Heraldyczną. Przedstawił treść pisma skierowanego do Komisji
Heraldycznej w tej sprawie (załącznik nr 7 do protokołu Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu).
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu dr Marzena Marczewska
podziękowała zaproszonym gościom za przekazanie dodatkowych wyjaśnień
i uczestnictwo w I. części posiedzenia Komisji. Zaproponowała przystąpienie do

dalszego procedowania w gronie członków Komisji. Następnie wyraziła pogląd, że
ze względu na niedostateczną wiedzę radnych na temat heraldyki - konieczne jest
odwołanie się do opinii oficjalnego gremium, odpowiedzialnego za zatwierdzanie
herbów w Polsce. Podkreśliła, że projekt herbu zaproponowany przez dra Serokę
uzyskał zgodę Komisji Heraldycznej, (w której orzekają osoby uznane za autorytety
z zakresu heraldyki). Zdaniem p. przewodniczącej nie ma podstaw do
kwestionowania wiedzy członków Komisji Heraldycznej (działającej obecnie przy
Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji). Opinia tego organu powinna być dla radnych
wiążąca.
Przewodniczący Komisji Tomasz Ramus podzielił pogląd przedmówczyni
dr Marzeny Marczewskiej.
Odczytał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej z 12 maja 2012r. w sprawie projektu
symboli województwa świętokrzyskiego.
Przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad pozytywnym wyrażeniem opinii do
projektów uchwał Sejmiku w sprawie:
-ustanowienia Herbu Województwa Świętokrzyskiego.
-ustanowienia i ustalenia zasad używania sztandaru Województwa Świętokrzyskiego.
-ustanowienia, ustalenia zasad używania i stosowania flagi oraz insygniów
Województwa Świętokrzyskiego.
-ustanowienia Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Województwa Świętokrzyskiego”,
ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia.
Członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Samorządu
Terytorialnego większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym, wyrazili pozytywną
opinię do ww. projektów. (zał 5-8)
Ad. II 1 i 2.
1. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej województwa na 2013 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
(projekty uchwał stanowią załącznik do protokołu z XXVI sesji Sejmiku)
Obydwa projekty zostały zaprezentowane przez Panią Skarbnik Województwa –
Marię Fidzińską-Dziurzyńską.
W dyskusji uczestniczyli: Małgorzata Muzoł, Jacek Kowalczyk.
Nie zgłoszono uwag.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej został zaopiniowany
jednogłośnie pozytywnie. (zał. 10)
Projekt uchwały budżetowej województwa na 2013 rok został zaopiniowany
jednogłośnie pozytywnie. (zał. 11)
Ad. 3.
Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji – Tomasz Ramus zaproponował przyjęcie Planu pracy
komisji na pierwsze półrocze 2013 roku. (zał.12).
Nie było zastrzeżeń. Plan pracy został przyjęty jednogłośnie pozytywnie.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.15
Protokół sporządziły:
Barbara Chrzęszczyk
Daria Biskup-Kozik
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