PROTOKÓŁ NR 29/13
POSIEDZENIA WSPÓLNEGO KOMSJI STRATEGII ROZWOJU, PROMOCJI
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ ORAZ KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W DNIU 23 MAJA 2013 ROKU
Obrady Komisji prowadzili: Grzegorz Gałuszka – Przewodniczący Komisji Strategii
Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Ryszard Nosowicz –
przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz zaproszeni
z załączonymi listami obecności (załączniki nr 1, 2, 3 do protokołu).
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00
Technologicznym w Podzamczu koło Chęcin.

w

Regionalnym

goście

Centrum

zgodnie
Naukowo-

Radni otrzymali porządek obrad wraz z zaproszeniem na posiedzenie. (załącznik nr 4 do
protokołu)
Porządek posiedzenia:
1. Informacja
o
stanie
zaawansowania
projektu
Biobank
Świętokrzyski,
współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
Oś I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, połączona
z wizytacją inwestycji prowadzonej przez Regionalne Centrum Naukowo –
Technologiczne.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2013 – 2028,
b) zmian w budżecie województwa na 2013rok,
c) zmiany uchwały Nr XXVIII/508/13Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25
lutego 2013r. 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.
3. Sprawy różne.
Projekty uchwał stanowią załącznik do protokołu z XXXI sesji Sejmiku.
Na początku posiedzenia padła propozycja przesunięcia informacji o stanie zaawansowania
projektu Biobank Świętokrzyski, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej Oś I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, na
dalszą część posiedzenia oraz zostały wprowadzone do porządku dwa dodatkowe punkty:
d). Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze
przetargu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego,
położonej w Kielcach przy ul. Langiewicza 2, oznaczonej jako działka nr 41/7 o pow.
0,5750 ha (obręb 0024).
e). Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/537/09 Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2009 roku w sprawie zmian
Uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego
2009 roku oraz zmian w Statucie Regionalnego Centrum Naukowo-

Technologicznego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 roku.
Przebieg posiedzenia:
Tą część posiedzenia poprowadził Ryszard Nosowicz – Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów.
Ad. 2.
Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku w sprawach:
a)
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2013 – 2028,
b)
zmian w budżecie województwa na 2013rok.
Padła propozycja, ażeby nie referować załączników do projektów uchwał, gdyż Radni
zapoznali się z nimi wcześniej.
Nie było również pytań ani dyskusji dotyczącej powyższych punktów.
W głosowaniu:
Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą zaopiniowała projekty uchwał
jednogłośnie pozytywnie. (opinie stanowią załączniki 5 i 6 do protokołu).
Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekty uchwał jednogłośnie pozytywnie.
Ad. 2.
c)
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/508/13Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2013r. 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 projekt
uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Poinformował, że gminy są niechętne przejmowaniu przystanków, ponieważ wiąże się to dla
nich z dodatkowymi kosztami.
101 gmin przejęło przystanki. 57 przystanków pozostaje nieprzejętych, w zarządzie
województwa.
W głosowaniu:
Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą zaopiniowała projekty uchwał
jednogłośnie pozytywnie. (opinia stanowi załącznik nr 7 do protokołu).
Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Ad. 2.
d)
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze
przetargu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego,
położonej w Kielcach przy ul. Langiewicza 2, oznaczonej jako działka nr 41/7 o pow.
0,5750 ha (obręb 0024).
Roman Dziedzic – Dyrektor Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego zreferował projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

W dyskusji uczestniczyli: Janusz Koza, Mieczysław Gębski, Lech Janiszewski, Roman
Dziedzic. Radni chcieli rozwiać wątpliwości, uwag nie zgłosili.
W głosowaniu:
Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą zaopiniowała projekt uchwały
jednogłośnie pozytywnie. (opinia stanowi załącznik nr 8 do protokołu).
Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Ad. 2.
e)
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/537/09 Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2009 roku w sprawie zmian
Uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009
roku oraz zmian w Statucie Regionalnego Centrum Naukowo- Technologicznego,
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 roku.
Marcin Perz – Dyrektor RCNT poinformował członków Komisji, iż zmiany są czysto
formalne, dotyczą adresu – wcześniej siedziba znajdowała się na ulicy Niskiej w Kielcach,
teraz z Podzamczu. Są problemy z przekazywaniem poczty, dlatego chcą załatwić
ostatecznie formalności po przeprowadzce.
W dyskusji uczestniczyli: Janusz Józef Grabowski, Grzegorz Gałuszka, Marcin Perz.
W głosowaniu:
Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą zaopiniowała projekty uchwał
jednogłośnie pozytywnie. (opinia stanowi załącznik nr 9 do protokołu).
Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Ad. 3.
Sprawy różne.
Grzegorz Gałuszka - Przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji
i Współpracy z Zagranicą zapoznał Komisje z pismem Barbary i Bogdana Kwiecień
dotyczącym ich trudnej sytuacji wynikającej z zablokowania terenów pod budowę zbiornika
wodnego Chęciny. (zał. 11 do protokołu komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy
z Zagranicą).
Sprawa jest Radnym dobrze znana.
Dyrektor Roman Dziedzic poinformował, że nic się nie zmieni na tamtym terenie, dopóki nie
zostanie zaktualizowany plan zagospodarowania przestrzennego.
Plan zagospodarowania przestrzennego jest w aktualizacji i musi być zgodny z dokumentami
planistycznymi. Istnieje uchwalony przez Sejmik program małej retencji. Te dokumenty
muszą być spójne.
Piotr Żołądek – Członek Zarządu Województwa poinformował, że w aktualizacji planu
przestrzennego zbiornik wodny Chęciny nie będzie istniał. Gmina przygotowuje się do
realizacji inwestycji wodociągowych. Program małej retencji wymaga aktualizacji. Stwierdził,
że samorządy muszą zdecydować czy będą chciały w tamtych miejscach tworzyć zbiorniki
małej retencji.
Józef Grabowski – Radny zapytał czy zbiorniki w gminach: Bodzechów, Ćmielów
i okolicach Bałtowa będą ujęte w planach zagospodarowania przestrzennego czy będą
wykreślone.

Piotr Żołądek – Członek Zarządu Województwa w odpowiedzi na pytanie podkreślił, że
trzeba zmienić podejście do tego typu inwestycji. Unia Europejska nakazuje, aby takie
inwestycje miały charakter przeciwpowodziowy a nie rekreacyjny. Poinformował, że będzie
wnioskował, aby sejmik przeprowadził debatę na temat ekologii.
Grzegorz Gałuszka zapytał, jak wyglądają obecnie wały po nawałnicach.
W odpowiedzi na pytanie Piotr Żołądek poinformował, że najgorzej sytuacja po ostatnich
nawałnicach wygląda w Działoszycach i Skalbmierzu. Tam trzeba będzie przeprowadzić
inwestycje.
Padła propozycja przekazania pisma od mieszkańców
Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego.

Chęcin

do

departamentu

Radni obu Komisji jednogłośnie przyjęli propozycje przekazania pisma.
Ad. 1.
Informacja o stanie zaawansowania projektu Biobank Świętokrzyski, współfinansowanego
z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Oś I: Nowoczesna Gospodarka,
Działanie I.3 Wspieranie innowacji, połączona z wizytacją inwestycji prowadzonej przez
Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne. (informacja stanowi zał. 10 do protokołu)
W tej części Radni zostali zaproszeni do zwiedzenia obiektu, gdzie została również
przeprowadzona prezentacja multimedialna przybliżająca obecnie prowadzone działania
oraz plany na przyszłość.
W podsumowaniu Grzegorz Gałuszka - Przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju,
Promocji i Współpracy z Zagranicą stwierdził, że spotkanie było bardzo pożyteczne. Są
różne zdania na temat RCNT, ale uważa, że żeby się wypowiadać, trzeba najpierw
zobaczyć.
Józef Grabowski – Radny jest pełen uznania dla postępu prac w tak krótkim czasie.
Ma nadzieję, że RCNT będzie współpracowało ze wszystkimi szpitalami.
Lech Janiszewski – Radny chciałby, aby biobank mógł być połączony z e-świętokrzyskie
i planem informatyzacji służby zdrowia województwa świętokrzyskiego – liczy na to,
że niebawem to będzie spięty system, szybki i wydajny.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządziła
Daria Biskup-Kozik
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