PROTOKÓŁ NR 27/13
POSIEDZENIA KOMSJI STRATEGII ROZWOJU, PROMOCJI
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W DNIU 22 MARCA 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. 15.00
Radni otrzymali porządek obrad wraz z zaproszeniem na posiedzenie. (załącznik nr 3 do
protokołu)
Porządek posiedzenia:
1. Informacja o działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej za 2012 rok.
2. Informacja na temat przebiegu procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa
Świętokrzyskiego do roku 2020.
3. Utworzenie

strategii/planów

przewozów

pasażerskich

w

skali

województwa

z uwzględnieniem samorządów powiatów i gmin.
4. Sprawy różne
Przebieg posiedzenia:
Ad. 1.
Informacja o działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej za 2012 rok. (zał. 4)
Małgorzata Wilk-Grzywna – Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej zreferowała
temat zgodnie z załączonym materiałem.
W dyskusji uczestniczyli: Grzegorz Gałuszka, Mieczysław Gębski, Piotr Żołądek.
Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości.
Ad. 2.
Informacja na temat przebiegu procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa
Świętokrzyskiego do roku 2020.
Komisja zapoznała się z przesłanymi wcześniej przekazanymi materiałami (zał. 5).
Nie było głosów w dyskusji.
Ad. 3.
Utworzenie strategii/planów przewozów pasażerskich w skali województwa
z uwzględnieniem samorządów powiatów i gmin.
W związku z tym, że osoby mogące przedstawić ten temat od strony merytorycznej nie
mogły uczestniczyć w posiedzeniu przyjęcie informacji zostało przesunięte na termin
późniejszy. (pismo z prośbą o przesunięcie stanowi zał. 6 do protokołu).

Ad. 4.
Sprawy różne.
W tym punkcie Przewodniczący Komisji odczytał pismo Wójta Gminy Masłów dotyczące
przedłużającego się procesu dotyczącego likwidacji Spółki „Lotnisko Kielce” z siedzibą
w Masłowie. (zał. 7)
Uznał jednak, że komisja potraktuje to pismo wyłącznie, jako informację, ponieważ cały czas
trwa postępowanie w tej sprawie i Komisja w zasadzie nie ma żadnego pola manewru.
Piotr Żołądek – Członek Zarządu Województwa stwierdził, w odniesieniu do pisma, iż
ocena, czy coś jest monitorowane należy do NIK, nie do Pana Wójta Masłowa. Sprawa jest
trudna i nikt nie uchyla się od odpowiedzialności. Trzeba jednak podchodzić do tego
odpowiedzialnie, przeanalizować pod względem prawnym, a do tego potrzebni są dobrzy
prawnicy – na razie nie udało się znaleźć kogoś, kto chciałby się zająć tym tematem.
Likwidacja może potrwać długo.
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.40
Protokół sporządziła
Daria Biskup-Kozik

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Gałuszka

