PROTOKÓŁ NR 34/13
POSIEDZENIA KOMSJI STRATEGII ROZWOJU, PROMOCJI
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W DNIU 21 LISTOPADA 2013 ROKU
Obrady Komisji prowadził Grzegorz Gałuszka – Przewodniczący Komisji Strategii
Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście zgodnie
z załączonymi listami obecności (załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu).
Radni otrzymali porządek obrad wraz z zaproszeniem na posiedzenie. (załącznik nr 4 do
protokołu).
Rozpoczęcie o godz. 14.30.
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie obciążenia nieruchomości
stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Chęcinach,
składającej się z działki ewidencyjnej nr 238/41, obr. 0001, o pow. 9,2178 ha,
służebnością przesyłu.
2.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Kielcach.

3.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia oddziału terenowego
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach w Ostrowcu Świętokrzyskim.

4.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa
świętokrzyskiego.

5.

Przewidywane wykonanie planu rzeczowo - finansowego Świętokrzyskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Kielcach za 2013r.

6.

Propozycje wsparcia w ramach EFS w nowej perspektywie 2014- 2020.

7.

Stan realizacji programów prowadzonych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju
Regionalnego – Biuro PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
oraz Program Operacyjny RYBY 2007-2013).

8.

Informacja na temat stanu realizacji RPOWŚ 2007-2013.

9.

Informacja na temat stanu przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej
UE 2014-2020.

10. Zwiększenie budżetu Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli
na rok 2014 ze względu na przejęcie koordynacji Domu Polski Wschodniej.

11. Informacja

o

stanie

realizacji

projektu:

,,Utworzenie

Regionalnego

Centrum

Naukowo-Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim’’.
12. Sprawy różne.
Projekty uchwał stanowią załącznik do protokołu z sesji Sejmiku.
Przebieg posiedzenia:
Ad. 1.
Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej
własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Chęcinach, składającej się z działki
ewidencyjnej nr 238/41, obr. 0001, o pow. 9,2178 ha, służebnością przesyłu.
Projekt uchwały, zgodnie z załączonym uzasadnieniem zreferował Dyrektor Departamentu
Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego – Roman Dziedzic.
Nie było głosów w dyskusji.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. Opinia Nr 70/13 stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 2.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Kielcach.
Wojciech Siporski – Dyrektor Departamentu Infrastruktury zreferował projekt uchwały
zgodnie z uzasadnieniem.
Nie było głosów w dyskusji.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. Opinia Nr 71/13 stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 3.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia oddziału terenowego Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Wojciech Siporski – Dyrektor Departamentu Infrastruktury zreferował projekt uchwały
zgodnie z uzasadnieniem.
W dyskusji uczestniczyli: Ryszard Nosowicz, Mieczysław Gębski, Grzegorz Gałuszka,
Lech Janiszewski, Wojciech Siporski.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. Opinia Nr 72/13 stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 4.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa
świętokrzyskiego.
Andrzej Lato – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przypomniał, że
zgodnie z zapisami ustawy samorząd województwa co najmniej raz do roku dokonuje analizy
sytuacji na rynku pracy. Dalej przedstawił informację zgodnie z załączonymi materiałami.
W dyskusji uczestniczyli: Mieczysław Gębski, Andrzej Lato.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. Opinia Nr 73/13 stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 5.
Przewidywane wykonanie planu rzeczowo - finansowego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Kielcach za 2013r. (załącznik nr 8 do protokołu).
Damian Urbanowski – Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Kielcach zreferował pokrótce temat zgodnie z załączonym materiałem.
W dyskusji uczestniczyli: Grzegorz Gałuszka, Damian Urbanowski.
Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości.
Ad. 6 i 9.
 Propozycje wsparcia w ramach EFS w nowej perspektywie 2014- 2020.
 Informacja na temat stanu przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej
UE 2014-2020.
Załącznik nr 9 do protokołu.
Punkty zostały połączone na prośbę referującej – Jolanty Zwierzchowskiej – Z-cy
Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.
Temat został zreferowany zgodnie z załączonym materiałem.
Grzegorz Gałuszka – Przewodniczący Komisji chciałby otrzymać program konsultacji
społecznych.
Kazimierz Kotowski – Członek Zarządu poinformował, że 16 grudnia br. będą chcieli
zrobić już spotkanie podsumowujące konsultacje.
Informacje zostały przyjęte do akceptującej wiadomości.

Ad. 7.
Stan realizacji programów prowadzonych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
– Biuro PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Program
Operacyjny RYBY 2007-2013). Załącznik nr 10 do protokołu.
Mirosława Mochocka – Z-ca Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego
zreferowała temat zgodnie z załączonym materiałem.
Nie było głosów w dyskusji.
Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości.
Ad. 8.
Informacja na temat stanu realizacji RPOWŚ 2007-2013. Załącznik nr 11 do protokołu.
Irena Sochacka – Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych zreferowała temat
zgodnie z załączonym materiałem. Podkreśliła, że udało się oszczędzić nieco pieniędzy na
kursie euro, dzięki czemu zrealizowali trochę projektów z listy rezerwowej. Teraz jest jeszcze
do zadysponowania 19 milionów z zaoszczędzonych na kursie pieniędzy i będzie ogłoszony
jeszcze jeden konkurs – może będzie to jedna, może dwie drogi.
Pojawiły się tez oszczędności w osi 4 – ochrona środowiska – odnawialne źródła energii.
Wiele projektów jeszcze będzie mogło być zrealizowanych.
Edukacja i Kultura – niedobór 10 milionów, postarają się to zbilansować.
Zrealizowanych jest 75% projektów, jesteśmy na 1-wszym miejscu w kraju pod względem
wypłacalności.
W dyskusji uczestniczyli: Lech Janiszewski, Mieczysław Gębski, Irena Sochacka.
Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości.
Ad. 10.
Zwiększenie budżetu Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli
na rok 2014 ze względu na przejęcie koordynacji Domu Polski Wschodniej. Załącznik nr 12
do protokołu.
Grzegorz Gałuszka – Przewodniczący Komisji na początek w ramach przypomnienia
odczytał wniosek Komisji nr 2 Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z Zagranicą z dn. 20.09.2012 roku dotyczący wsparcia
działań mających na celu przygotowanie Biura Regionalnego Województwa
Świętokrzyskiego w Brukseli poprzez umieszczenie w budżecie niezbędnej kwoty.
Ryszard Białacki – Koordynator Biura Regionalne Województwa Świętokrzyskiego
w Brukseli zreferował informację zgodnie z załączonym materiałem.
Czeka nas rok przewodnictwa, chcemy wyjątkowo dobrze się zaprezentować, pokazać nasz
potencjał gospodarczy (sektor sandomierski, grupy producenckie). Przygotowany jest plan
działań, który wymaga zwiększenia budżetu o około 206 tysięcy zł.

Grzegorz Gałuszka – Przewodniczący Komisji zwrócił się do Marszałka Kotowskiego
o wsparcie realizacji przedsięwzięć, o których mowa.
Kazimierz Kotowski – Członek Zarządu poinformował, iż doskonale orientuje się
w działaniach departamentu, wie, jaka jest sytuacja. Nawet, jeśli w tej chwili w projekcie
budżetu pewne kwestie nie zostały odzwierciedlone tak, jak byśmy oczekiwali, nie oznacza,
że nie zostaną zabezpieczone środki i zadania Biura w Brukseli nie zostaną zrealizowane.
Uważa, że środki zostaną zabezpieczone. Jest prowizorium budżetowe, te środki, które już są
zapisane spokojnie wystarczą na rozruch.
Dalszej dyskusji nie było.
Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości.
Ad. 11.
Informacja o stanie realizacji projektu: ,,Utworzenie Regionalnego Centrum
Naukowo-Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim’’. Załącznik nr 13 do
protokołu.
Głos w dyskusji zabrali: Grzegorz Gałuszka, Lech Janiszewski, Jakub Czaplarski.
Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości.
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.40.
Protokół sporządziła:
Daria Biskup-Kozik

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Gałuszka

