PROTOKÓŁ NR 26/13
POSIEDZENIA KOMSJI STRATEGII ROZWOJU, PROMOCJI
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W DNIU 22 LUTEGO 2013 ROKU
Obrady Komisji prowadził Grzegorz Gałuszka – Przewodniczący Komisji Strategii
Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz zaproszeni
z załączonymi listami obecności (załączniki nr 1, 2 do protokołu).

goście

zgodnie

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00
Radni otrzymali porządek obrad wraz z zaproszeniem na posiedzenie. (załącznik nr 3 do
protokołu)
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego w sprawie przedłużenia działania specjalnych stref ekonomicznych
w Polsce.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/449/12 Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie udzielenia przez
Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, znajdujących się przy drogach
wojewódzkich, których właścicielem jest Województwo Świętokrzyskie, a zarządzającym
jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich.
4. Przyjęcie informacji ŚZDW nt:.
 Zabezpieczenie pasa drogi wojewódzkiej w czasie klęsk żywiołowych
 Akty wewnętrzne w zakresie standaryzacji pracy ŚZDW w Kielcach
 Informacja z realizacji zadań rzeczowo-finansowych w roku 2012.
5. Przyjęcie Informacji o promocji turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w II półroczu
2012 roku.
6. Informacja na temat Umowy Partnerstwa oraz Kontraktu Terytorialnego.
7. Sprawy różne
(projekty uchwał oraz sprawozdanie stanowią załącznik do protokołu z XXVI sesji Sejmiku)
Przebieg posiedzenia.

Na początku został omówiony pkt. 5. Przyjęcie Informacji o promocji turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego w II półroczu 2012 roku.
Ewa Kapel-Śniowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury,
Sportu i Turystyki zreferowała temat zgodnie z załączonym materiałem. (zał. 10)
Nie było głosów w dyskusji, informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości.
W następnym punkcie przywrócona została realizacja porządku obrad.

Ad. 1.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego w sprawie przedłużenia działania specjalnych stref ekonomicznych
w Polsce.
Bernard Antos – Sekretarz Województwa zreferował temat zgodnie z uzasadnieniem
załączonym do projektu uchwały.
Nie było głosów w dyskusji.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. (zał. 4)
Ad. 2.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/449/12 Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie udzielenia przez
Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu.
Agnieszka Ziomber - Oddział Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego
Departamentu Polityki Regionalnej zreferowała temat zgodnie z uzasadnieniem
załączonym do projektu uchwały.
Nie było głosów w dyskusji.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. (zał. 5)
Ad. 3.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za
korzystanie z przystanków komunikacyjnych, znajdujących się przy drogach wojewódzkich,
których właścicielem jest Województwo Świętokrzyskie, a zarządzającym jest Świętokrzyski
Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Cezary Błach – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury zreferował temat
zgodnie z załączonym materiałem. Stwierdził, że gminy ruszyły ze zgłaszaniem przystanków
dopiero po artykule prasowym. Najpierw pojawiło się bardzo dużo zgłoszeń, potem lista była
wielokrotnie weryfikowana, w końcu zostało około połowy przystanków.
W dyskusji uczestniczyli: Grzegorz Gałuszka, Cezary Błach, Mieczysław Gębski, Lech
Janiszewski, Mieczysław Sas.
Radni wyrazili zaniepokojenie wyborem najwyższej stawki 5 groszy za zatrzymanie.
Obawiają się, że kierowcy busów będą zatrzymywali się poza przystankami. Chcieli
uszczegółowienia, za co te opłaty.
Cezary Błach – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury wyjaśnił, że obecnie
nikt nie czuje się w obowiązku utrzymywać przystanki w przyzwoitym stanie, nie ma na nich
rozkładów jazdy. Po tym, jak wdrożymy w życie uchwałę i zaczniemy pobierać opłaty, to
województwo będzie odpowiedzialne za utrzymanie przystanków i wywieszanie rozkładów.
W kontekście takiego wyjaśnienia członkowie komisji uznali, że kwota zdecydowanie nie jest
przesadzona, a przedsięwzięcie może też pozytywnie wpłynąć na regularność wykonywania
przewozów.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. (zał. 6)

Ad. 6.
Informacja na temat Umowy Partnerstwa oraz Kontraktu Terytorialnego.
Jadwiga Głowienka – Kierownik Oddziału Programowania Strategicznego i Analiz
Departamentu Polityki Regionalnej zreferowała temat zgodnie z załączonym materiałem
jednocześnie uzupełniając go o najnowsze dane w postaci harmonogramu prac Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, który został upubliczniony 21.02.2013 roku. (w ząłączniku)
Piotr Żołądek – Członek Zarządu Województwa uważa, że to, co wyprawia ministerstwo
jest skandaliczną rzeczą. Chociażby w działaniach miękkich pewne zmiany wprowadzają
w trakcie już podpisanych umów. To są negocjacje, określone problemy, to są środki
wydatkowane. Stawiają nas pod ścianą i okazuje się, że nie jest dobrze być liderem.
Jesteśmy, jako województwo miękkim liderem, podpisujemy najwięcej umów z działania 962
i dzisiaj musimy renegocjować umowy, które są już podpisane. To, co mówi Pani Głowienka
o cyklach rocznych inwestycyjnych jest niczym innym, jak spojrzeniem na to, co się wydarzy
w Parlamencie Europejskim, kiedy będzie głosowany budżet. Bardzo możliwe jest roczne
budżetowanie, powiększany wskaźnik inflacji. Może stąd ministerstwo wie coś o czym my nie
wiemy.
Kazimierz Kotowski – Członek Zarządu Województwa uważa, że te działania wymagają
interwencji ze strony Marszałka Jarubasa. Sytuacja jest niejasna, były prośby o wstępny
podział procentowy, a nikt nie spytał, jak widzimy algorytm.
Na tym dyskusję zakończono, informacja została przyjęta do wiadomości.
Ad. 4.
Przyjęcie informacji ŚZDW nt:.
 Zabezpieczenie pasa drogi wojewódzkiej w czasie klęsk żywiołowych
 Akty wewnętrzne w zakresie standaryzacji pracy ŚZDW w Kielcach
 Informacja z realizacji zadań rzeczowo-finansowych w roku 2012.
Informację dotyczącą pasa drogi wojewódzkiej zreferował zgodnie z załączonym materiałem
Naczelnik Wydziału Dróg i Inżynierii Ruchu ŚZDW Krzysztof Wysocki. (zał. 7)
Akty wewnętrzne z zakresie standaryzacji pracy zreferowała Naczelnik Wydziału Realizacji
Inwestycji ŚZDW Anna Burzyńska. (zał. 8)
Informację o realizacji zadań również zgodnie z załączonym materiałem zreferował Dyrektor
ŚZDW Damian Urbanowski. Informację tą uzupełnił również Członek Zarządu
Województwa – Jan Maćkowiak. (zał. 9)
Nie było głosów w dyskusji, informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości.
Ad. 7.
Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji przekazał radnym do zapoznania odpowiedź Ministerstwa
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na uchwałę z 26 listopada 2012 r
nr XXV/456/12 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
odnośnie remontu/przebudowy dróg krajowych nr 73, 74, 9 oraz 42. (zał. 12)
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił pismo Dyrektora Dep. Promocji, Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki z prośbą o wytypowanie spośród członków Komisji kandydata do
Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe. (zał. 13)
Wytypowany został Grzegorz Gałuszka.

Ponadto Przewodniczący Komisji odczytał pismo Marszałka odpowiadające na uwagi
Komisji dot. Świętokrzyskiego Informatora Samorządowego „Nasz Region” (zał. 14)
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 16.10
Protokół sporządziła
Daria Biskup-Kozik

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Gałuszka

