PROTOKÓŁ NR 30/13
POSIEDZENIA KOMSJI STRATEGII ROZWOJU, PROMOCJI
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W DNIU 24 CZERWCA 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2012 rok.
2. Stan prac nad Zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Świętokrzyskiego.
3. Raport z realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego.
4. Sprawozdanie okresowe z realizacji zadań międzynarodowego projektu partnerskiego
Re-Turn - Regions benefitting from returning migrants - (Regionalne korzyści płynące
z powrotu migrantów).
5. Informacja na temat stanu realizacji RPOWŚ 2007-2013, w roku 2012.
6. Informacja Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich W Kielcach dotycząca:
6.1 Uregulowania stanu prawnego gruntów pod drogi wojewódzkie za okres od listopada
2012 r. do czerwca 2013 r.
6.2 Rozliczenia minionego sezonu zimowego ŚZDW w Kielcach.
7. Sprawozdanie o stanie realizacji projektu „One”.
8. Sprawozdanie o stanie realizacji projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.
9. Sprawozdanie o stanie realizacji projektu "e-Świętokrzyskie"- Rozbudowa Infrastruktury
Informatycznej JST ".
10. Przejęcie Planu pracy Komisji na II półrocze 2013 roku.
11. Sprawy różne
Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik do protokołu z XXXII sesji Sejmiku.
Przebieg posiedzenia:
Ad. 2.
Stan prac nad Zmianą
Świętokrzyskiego. (zał. 5)

Planu

Zagospodarowania

Przestrzennego

Województwa

Ryszard Nagórny – Zastępca Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego
przeprowadził prezentację multimedialną zgodną z załączonym materiałem. Na początku
przypomniał, że 13 grudnia 2011 roku została przyjęta przez rząd koncepcja przestrzennego
zagospodarowania kraju, która wprowadziła zamieszanie w podejściu do planów
województw. W naszym województwie doszły nowe ustalenia, które trzeba było w dalszym
opracowaniu uwzględnić.
Wskazał na najważniejsze zmiany w planie – wyznaczenie w planie obszarów
funkcjonalnych. Ważne jest zintegrowanie planowania strategicznego z planowaniem
przestrzennym.

Zgodnie z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju należy wyznaczyć w planie
typy obszarów funkcjonalnych w naszym województwie.
Poinformował, że obszary funkcjonalne ośrodka wojewódzkiego są wyznaczane wg kryteriów
przez ministerstwo. Profesor Śleszyński wyznaczył wokół ośrodka wojewódzkiego obszar
funkcjonalny miasta, który obejmował miasto Kielce w granicach administracyjnych oraz 7
gmin wokół Kielc. W tym samym czasie gminy powiatu kieleckiego zawiązały miejski obszar
funkcjonalny w granicach administracyjnych powiatu. Zwrócił uwagę na to, że gminy zaczęły
się domagać, aby cały obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego wyznaczono również
w obszarze powiatu kieleckiego. Podjęto próby weryfikacji tego obszaru.
Przedstawił poszczególne typy – obszary funkcjonalne w naszym województwie - posłużą
one prowadzeniu właściwej polityki rozwoju.
Poinformował, że kończą prace nad planem i chcą poddać go konsultacji.
W dyskusji uczestniczyli: Mieczysław Gębski, Mieczysław Sas, Ryszard Nagórny, Lech
Janiszewski.
Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości.
Ad. 1.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2012 rok.
Maria Fidzińska – Dziurzyńska – Skarbnik Województwa przeprowadziła prezentację
multimedialną. Poinformowała, że wynik wykonania budżetu jest wielkością ujemną. Na
sfinansowanie deficytu wykorzystano kredyt z europejskiego banku inwestycyjnego
w wysokości 120 mln 500tys zł w roku 2012. Pozostała kwota 100 mln będzie zaciągnięta
w tym roku. Budżet w tym roku nie będzie zrealizowany w zakresie wydatków, część zadań
jest opóźniona w realizacji, zwłaszcza zadania drogowe i szerokopasmowy internet.
Zwrócono się do Europejskiego Banku Inwestycyjnego o wyrażenie zgody na wykorzystanie
transz w roku przyszłym. W tym roku wystarczy środków na finansowanie. Kredyt został
zaciągnięty na finansowanie zadań drogowych i szerokopasmowego Internetu.
Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało zaopiniowane pozytywnie przy 4 głosach za
i 2 wstrzymujących.
Opinia stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Ad. 3.
Raport z realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego.
(zał. 6)
Ewa Kapel – Śniowska – z-ca Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury,
Sportu i Turystyki przeprowadziła prezentację multimedialną zgodną z załączonym
materiałem.
W dyskusji uczestniczyli: Kazimierz Kotowski, Ewa Kapel – Śniowska, Grzegorz Gałuszka.
Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości.
Ad. 4.
Sprawozdanie okresowe z realizacji zadań międzynarodowego projektu partnerskiego ReTurn - Regions benefitting from returning migrants - (Regionalne korzyści płynące
z powrotu migrantów). (zał. 7)
Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej zreferował temat
zgodnie z załączonym materiałem.
W dyskusji uczestniczyli: Mieczysław Gębski, Grzegorz Orawiec.

Ad. 5.
Informacja na temat stanu realizacji RPOWŚ 2007-2013, w roku 2012. (zał. 8)
Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej zreferował temat
zgodnie z załączonym materiałem.
Nie było głosów w dyskusji.
Ad. 6.
Informacja Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich W Kielcach dotycząca:
6.3 Uregulowania stanu prawnego gruntów pod drogi wojewódzkie za okres od listopada
2012 r. do czerwca 2013 r. (zał. 9)
6.4 Rozliczenia minionego sezonu zimowego ŚZDW w Kielcach. (zał. 10)
Damian Urbanowski – Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
zreferował obydwa tematy zgodnie z załączonym materiałem.
W dyskusji uczestniczyli: Grzegorz Gałuszka, Piotr Żołądek, Damian Urbanowski.
Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości.
Ad. 7, 8 i 9.
7. Sprawozdanie o stanie realizacji projektu „One”. (zął. 11)
8. Sprawozdanie o stanie realizacji projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu
Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. (zał. 12)
9. Sprawozdanie o stanie realizacji projektu "e-Świętokrzyskie"- Rozbudowa
Infrastruktury Informatycznej JST ". (zał. 13).
Andrzej Sztokfisz – Z-ca Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego zreferował
powyższe tematy zgodnie z załączonymi materiałami.
W dyskusji uczestniczyli: Mieczysław Sas, Lech Janiszewski, Andrzej Sztokfisz.
Ad. 10.
Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2013r. (zał. 14)
Plan pracy został przekazany wcześniej. Nie było uwag. Został przyjęty jednogłośnie
pozytywnie.
Ad. 11.
Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji zapoznał Radnych z pismem dotyczącym terenu PKS Kielce.
(zał. 15)
Padła propozycja, aby pismo zeskanować i udostępnić wszystkim Radnym.
Pomysł został przyjęty jednogłośnie.
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.25.
Protokół sporządziła
Daria Biskup-Kozik
Przewodniczący Komisji
Grzegorz Gałuszka

