PROTOKÓŁ NR 31/13
POSIEDZENIA KOMSJI STRATEGII ROZWOJU, PROMOCJI
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W DNIU 12 LIPCA 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

Część I – rozpoczęcie o godz. 11:45.
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/102/11 Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/627/10 Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia
Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez
Województwo Świętokrzyskie, w drodze darowizny, nieruchomości stanowiącej własność
Skarbu Państwa położonej w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej oznaczonej
w ewidencji gruntów obrębie 0015 jako działki nr 393/13 o pow. 0, 0094 i nr 393/21
o pow. 0,2051ha.
Część II – rozpoczęcie o godz. 12.00 w Sali 13 (wspólna dla wszystkich Komisji Sejmiku)
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju
Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020.
Projekty uchwał stanowią załącznik do protokołu z XXXIII sesji Sejmiku.
Przebieg posiedzenia:
Cz. I.
Grzegorz Gałuszka – Przewodniczący Komisji zaproponował dodanie punktu 3:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej
Nr 765.
Propozycja została przyjęta jednogłośnie pozytywnie.
Ad. 1.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/102/11 Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/627/10 Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia
Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator.
Grzegorz Gałuszka – Przewodniczący Komisji zreferował temat zgodnie z uzasadnieniem
do projektu uchwały.
Nie było głosów w dyskusji.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. (opinia stanowi zał. nr 4 do
protokołu)

Ad. 2.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo
Świętokrzyskie, w drodze darowizny, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
położonej w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębie 0015
jako działki nr 393/13 o pow. 0, 0094 i nr 393/21 o pow. 0,2051ha.
Roman Dziedzic – Dyrektor Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego zreferował temat zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.
Nie było głosów w dyskusji.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. (opinia stanowi zał. nr 5 do
protokołu)
Ad. 3.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej
Nr 765.
Grzegorz Gałuszka – Przewodniczący Komisji zreferował temat zgodnie z uzasadnieniem
do projektu uchwały.
Nie było głosów w dyskusji.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. (opinia stanowi zał. nr 6 do
protokołu)
Spraw różnych nie zgłoszono.
Część II - wspólna dla wszystkich Komisji Sejmiku.
Przewodniczącym obrad był Grzegorz Gałuszka – Przewodniczący Komisji Strategii
Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.
Listy obecności stanowią załącznik do akt poszczególnych Komisji.
Przebieg posiedzenia:
Kazimierz Kotowski – Członek Zarządu poinformował, że kierował zespołem, który podjął
działania w celu przygotowania materiałów do aktualizacji planu działania na okres 20142020. Podkreślił, że bardzo ważne jest, aby odnieść się do analiz, konsultacji żeby można
było zatwierdzić optymalny plan działań. Dokument ten ze względu na strategiczny charakter
działań jest ramowy i otwarty. Zostanie w nim zawarte doświadczenie zdobyte w poprzednich
okresach. Pozwoli on na wykorzystanie środków, które są w posiadaniu – 1, 22 mld euro.
W tym dokumencie są zawarte: cele, misje, kierunki działania. Na podstawie omawianego
dokumentu będą tworzone plany obszarowe takie jak: Regionalna Strategia Innowacji.
Poinformował również, że odbyły się dwie tury konsultacji. Wszystkie uwagi i propozycje
zostały odzwierciedlone w raporcie. Będą wykorzystane przy planowaniu materiału, który
zostanie zawarty w programach operacyjnych. Zostaną też skonsultowane z Komisją
Europejską i z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.
W Strategii zostały uwzględnione też obszary, w których można liczyć na większe wsparcie
UE.
Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej przedstawił prezentacje
na temat strategii. Prace nad tym dokumentem trwała 2 lata i miały charakter społecznoekspercki. Efektem prac była pierwsza wstępna wersja projektu, która powstała w listopadzie

2012 roku. Następnie zostały rozpoczęte konsultacje społeczne, które zostały zakończone
szczegółowym raportem. Został on przyjęty przez Zarząd Województwa.
Konsultacje były prowadzone w terenie – w powiatach ze starostwami. Odbyły się także trzy
duże konferencje na temat strategii, jak również dyskusje środowiskowe z uczelniami.
Ze wszystkich konsultacji wpłynęło 175 uwag.
Dyrektor podkreślił, że strategia musi mieć podejście selektywne i koncentrować się na
wybranych obszarach i sektorach, gdyż nie wszyscy mogą otrzymywać pomoc. Kierunek
rozwoju województwa Świętokrzyskiego zawarty w strategii musi być spójny z dokumentami
unijnymi i krajowymi np. Krajowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Obecnie Unia Europejska wymaga, aby skupić się na 3 priorytetach:
- rozwój innowacyjny
- rozwój sprzyjający wykluczeniu społecznemu
- rozwój opierający się na ITC?
Te priorytety muszą znaleźć się w strategii jak również w kontrakcie terytorialnym. Komisja
Europejska nakazała, aby wskazać, jako osobną oś kwestie polityki miejskiej. KE wymaga
też, aby połączyć działania twarde z miękkimi.
Zwrócił uwagę, że strategia nie jest dokumentem pokazującym idealny stan rzeczy, gdyż jest
wiele problemów, z którymi trzeba się zmierzyć, jak np.: negatywne trendy demograficzne
z niepokojącymi prognozami na przyszłość, bezrobocie.
Wizja i misja zawarta w strategii wskazuje, w którym kierunku powinno się rozwijać
województwo Świętokrzyskie. W misji jest wskazanie, aby wykorzystywać przewagi i szanse.
Ważne jest, aby przekształcać słabości województwa w szanse na przyszłość.
Strategia zawiera 6 równorzędnych celów:
- Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej,
- Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju gospodarczego Regionu,
- Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki,
- Koncentracja na zwiększeniu roli ośrodków miejskich w stymulowaniu rozwoju
gospodarczego Regionu,
- Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich,
- Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju Regionu.
Podkreślił także, że ważne jest, aby pokazać w dokumentach wdrażających jak różnicowana
będzie pomoc dopasowana do grup sektorów w województwie Świętokrzyskim. Strategia
wskazuje też na obszary współpracy międzyregionalnej. Zarząd województwa odbył
cykliczne spotkania z sąsiednimi województwami i były wypracowane wspólne tematy.
Zarząd województwa jest odpowiedzialny za bieżące monitorowanie, ewaluacje działań
strategii. Wszystkie raporty prezentowane są Sejmikowi Województwa. Zaplanowanie są
dwie oceny wdrażania strategii.
Przy tworzeniu strategii pracowało ponad 200 osób. Strategia jest dokumentem, który nadaje
kierunki rozwoju województwa.
Ponadto przygotowywane są jeszcze inne dokumenty: RPO i diagnoza potrzeb w terenie.
Zostały wysłane karty informacyjne i złożone zostało zapytanie o inwestycje twarde i miękkie
projekty społeczne. Wpłynęło prawie 800 projektów (propozycji), głównie są to potrzeby
infrastrukturalne.
Podsumowując: w strategii jesteśmy zobligowani dokumentami unijnymi. Główny dokument
wdrożeniowy będzie dwufunduszowy – będą pieniądze na projekty twarde i projekty miękkie.
Trwają prace nad programami operacyjnym, które będą stanowiły podstawę wdrażania
strategii.
Lech Janiszewski – Radny zaproponował, aby w analizie SWOT w zagrożeniach umieścić
stwierdzenie – pogarszająca się sytuacja systemu edukacji. Następnie postulował, aby
w zagrożeniach umieścić niską powszechną świadomość wyzwań konkurencyjnych. Zapytał,
czy nadal aktualne jest wykonanie linii kolejowej Busko-Zdrój – Tarnów. Zwrócił uwagę żeby
zastąpić sformułowanie ,,dalsza dynamiczna aktywizacja” dotyczące linii hutniczo-siarkowej
zamienić na ,,umacnianie gospodarczego znaczenia linii kolejowej”. Zaproponował dodanie

na stronie 31 do zestawu działań – stymulowanie procesów skutkujących wzrostem wiedzy,
umiejętności mieszkańców. Zasugerował też aby na stronie 34 dodać zapis ,,wzmacnianie
potencjału turystycznego”. Następnie zaproponował aby na stronie 36 uzupełnić listę
zapisów o ,,uczynienie ze sfery edukacji zasadniczego czynnika rozwoju regionu”.
Wnioskował aby na stronie 37 priorytet ,,wspieranie działań koncentrujących się na
praktycznym zastosowaniu wyniku prac badawczych przedsiębiorstwa” uzupełnić o ,,system
komercjalizacji badań”.
Zapytał też, czy będzie przeznaczane na realizację działań ok. 12 mln w każdej gminie.
Na koniec zwrócił uwagę na stosunek udziału własnego do środków UE na rzecz
finansowania poszczególnych działań. Ponadto zapytał czy sprawa lokowania środków na
inwestycje lokalne jest już przesądzona.
Grzegorz Gałuszka – Przewodniczący Obrad zasugerował, aby radni ograniczyli się do
pytań gdyż w strategii nie można już nic zmieniać. Ewentualnie można ukierunkowywać
strategie regionalne przy konstrukcji programów operacyjnych.
Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej podkreślił, że były dwie
rundy konsultacji społecznych i trudno będzie teraz wprowadzać dodatkowe zapisy.
Dokument ten został już oceniony. W odpowiedzi na pytanie dotyczące kwestii finansowych
poinformował, że wyliczenia, które znajdują się strategii opracowane zostały przez
profesorów na podstawie programu Hermin. Natomiast ustalenia odnoszące się do dróg
lokalnych nie są jeszcze finalne.
Odpowiadając na pytanie dotyczące wykonania linii kolejowej Busko-Zdrój – Tarnów
poinformował, że nie ma obecnie planów realizacji tego projektu.
Grigor Szaginian – Radny zgłosił uwagę do punktu 3.1 Sprzyjanie kumulowaniu kapitału
ludzkiego czyli zdrowi, kreatywni i wykształceni ludzie jako podstawa myślenia o pomyślnej
przyszłości.
Zaproponował, by odrzucić słowo zdrowie, gdyż inwalidzi też mogą prowadzić biznes.
Niewłaściwe uznał też słowo wykształceni, ponieważ obecnie jest bardzo niski poziom
kształcenia.
Wyraził wątpliwość czy średnie miasta powinny być subregionami. Na koniec stwierdził, że
zafascynowanie cyfryzacją jest bardzo niebezpieczne, ponieważ przy najmniejszej awarii
systemu stajemy się całkowicie bezradni.
Grzegorz Gałuszka – Przewodniczący Obrad stwierdził, że cel strategiczny w dziedzinie
zdrowia odnosi się do wsparcia istniejących miejsc pracy i tworzenia nowych miejsc pracy
w ochronie zdrowia, poprawę systemu edukacji, a także opieki nad osobami starszymi.
Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej odnosząc się do
wypowiedzi dotyczącej subregionów stwierdził, że nie każda propozycja Komisji Europejskiej
jest dobra. Natomiast niektóre rzeczy są wymagane odgórnie i będą tam lokowane środki
finansowe. Również e-sektor, innowacyjność jest konieczna, aby podjąć środki finansowe
UE.
Józef Grabowski – Radny wyraził obawy, że bez wsparcia środków unijnych nie nastąpi
restrukturyzacja ochrony zdrowia a także zabezpieczenia oczekiwań coraz starszego
społeczeństwa.
Powiedział, że jest zbyt mało lekarzy, nie ma odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów,
co jest związane z niewydolnym systemem kształcenia.
Wiele działów medycyny jest zagrożonych brakiem lekarzy.
Podkreślił, że w strategii nie ma wyraźnych priorytetów w dziedzinie ochrony zdrowia.
Samorządy lokalne nie są wstanie same udźwignąć tego obszaru.

Grzegorz Gałuszka – Przewodniczący obrad podzielił obawy Józefa Grabowskiego
dotyczące polityki Komisji Europejskiej. Podkreślił, że znajduję się w strategii nacisk na
ochronę zdrowia. Środki na ochronę zdrowia pojawią się przy tworzeniu programów
operacyjnych.
Kazimierz Kotowski – Członek Zarządu zwrócił uwagę, że w nowym okresie nie będzie
bezpośredniego wsparcia, tak jak było działaniu piątym osi priorytetowej. Trzeba szukać
sposobu na rozwiązanie.
Beneficjenci muszą zmienić podejście. Coraz mniej zadań będzie można realizować
samodzielnie. Trzeba tworzyć plany działań.
Odnosząc się do dróg stwierdził, że nie ma obecnie zapisów dotyczących finansowania dróg
lokalnych.
Ryszard Nosowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów stwierdził, że cele
zawarte w strategii są odpowiednie. Zaznaczył, że będzie oczekiwał szczegółowych
wytycznych do danych programów.
Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku poinformował, że wziął udział
w konsultacjach. Na posiedzeniu końcowym nie było zastrzeżeń, że nie uwzględniono
czegoś w strategii. Strategia Świętokrzyska stanie się dokumentem bazowym do tworzenia
mniejszych w regionie. Powielił obawy związane z ochroną zdrowia i szkolnictwem.
Janusz Skibiński – Radny zauważył, że na każdym szczeblu środki potrzebne na edukację
są rozproszone i brak jest ściśle określonego celu. Powoduje to bezpowrotne ich tracenie.
Człowiek nie wykorzystuje w pełni swoich umiejętności i predyspozycji. Poprosił, aby w
programie województwa znalazło się: szkolne doradztwo finansowe.
Grzegorz Gałuszka – Przewodniczący Obrad przypomniał, że to nie jest spotkanie
robocze i nad takimi rzeczami będzie dyskusja, gdy będą uszczegółowiane cele strategiczne.
Janusz Koza – Radny zapytał, dlaczego nie wpisano lotniska w Obicach do strategii oraz
w jak sposób będą wyznaczane granice kieleckiego obszaru funkcjonalnego.
Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w odpowiedzi na
pytanie Józefa Grabowskiego poinformował, że w miarę możliwości ochrona zdrowia
znajduje się w strategii. W jedenastu celach tematycznych KE nie ma informacji
o przeznaczeniu środków na zdrowie. Podkreślił, że obowiązkiem urzędników jest pilnować
właściwego wdrażania strategii. W każdym roku będzie przygotowywany raport o strategii
i raz na 4 lata raport szczegółowy.
Odpowiadając na pytanie dotyczące lotniska w Obicach poinformował, że były prowadzone
dyskusje na ten temat. Lotnisko powstanie, ale nie wiadomo, kiedy i jak ono będzie
wyglądało.
Poinformował również, że obszar kielecki funkcjonalny powstanie na bazie wytycznych
ministerialnych.
Marzena Marczewska – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
poinformowała, że brała udział w kilku zespołach eksperckich przy tworzeniu strategii. Cele
strategii zostaną uszczegółowione.
Zwróciła uwagę, że na stronie 36 w sformułowaniu: efektywną opiekę zdrowotną - poprawę
poziomu zdrowia oraz związane z nim i zdrowego trybu życia, za spójnikiem ,,i” brakuje
odpowiedniego słowa. Ponadto województwo świętokrzyskie (jeśli nie jest w programie
operacyjnym) i region świętokrzyski piszemy małymi literami. Świętokrzyskie, jako nazwa
regionu piszemy z dużej litery.

Piotr Żołądek – Członek Zarządu podkreślił, że uwagi, które zostały przekazane odnośnie
strategii są bardzo cenne. Poinformował, że prowadzone są rozmowy z zarządzie oraz
departamentach, aby wprowadzić rozwiązania systemowe w szkolnictwie. Będzie
informował, jakim wynikiem mają zakończyć się określone działania.
Odnosząc się do kieleckiego obszaru funkcjonalnego poinformował, że postanowili włączyć
do niego cały powiat kielecki. Ministerstwo też zajmuje określone stanowisko w tej sprawie.
Zwrócił uwagę, że strategia jest dokumentem o dużym stopniu ogólności, później jest
uszczegółowiana przez inne dokumenty. Największa potrzeba inwestycji występuje
w zakresie kanalizacji i wodociągów. Mogą one kosztować ok. 700 mln zł.
Na koniec wystąpienia stwierdził, że bardzo ważne jest żeby odpowiednio zarządzać
programem operacyjnym. Zarząd województwa złożył propozycje, aby można w nowej
perspektywie kontynuować kierunki zamawiane na uczelniach.
Mieczysław Gębski – Wiceprzewodniczący Sejmiku zwrócił uwagę, że w strategii nie ma
mowy o funkcjonalności szerokich torów i centrum logistycznego, jak również o przemyśle
drzewnym na terenie województwa Świętokrzyskiego. Ponadto nie ma koncepcji rozwoju
transportu autobusowego.
Na koniec zapytał czy jest planowane włączenie kierunków rolnych na Uniwersytecie Jana
Kochanowskiego.
Kazimierz Kotowski – Członek Zarządu w odpowiedzi na pytanie Mieczysława Gębskiego
poinformował, że wiele z kwestii, które zostały przez niego poruszone zostają opracowywane
w programach operacyjnych. Uwagi przedstawione przez radnych zostały zapisane i zostaną
wykorzystane w późniejszych pracach.
Na koniec podziękował wszystkim za udział w spotkaniach w terenie.
Radni wszystkich Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie
aktualizacji Strategii rozwoju województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. (zał. nr 7)
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.25.
Protokół sporządziła
Daria Biskup-Kozik

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Gałuszka

