PROTOKÓŁ NR 35/13
POSIEDZENIA KOMSJI STRATEGII ROZWOJU, PROMOCJI
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W DNIU 17 GRUDNIA 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 do protokołu).
Rozpoczęcie o godz. 13.30.
Radni otrzymali porządek obrad wraz z zaproszeniem na posiedzenie. (załącznik nr 3 do
protokołu).
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2014-2028.
Zaopiniowanie projektu budżetu województwa świętokrzyskiego na 2014r.
Informacja dot. stanu realizacji projektu „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów
i eksporterów” w ramach PO IG Poddziałanie 6.2.1.
Informacja dot. stanu realizacji projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI”
w ramach PO RPW Poddziałanie I.4.
Sprawozdanie okresowe z realizacji zadań międzynarodowego projektu partnerskiego
Re-Turn - Regions benefitting from returning migrants.
Sprawozdanie o stanie realizacji projektu „One”.
Sprawozdanie ze stanu realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniejwojewództwo świętokrzyskie”.
Sprawozdanie ze stanu realizacji projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego".
Sprawy różne – przyjęcie Planu pracy Komisji na I półrocze 2014 roku.

Dodatkowo na początku posiedzenia zostały wprowadzone 2 punkty:
2 a). zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez
Województwo Świętokrzyskie w drodze umowy sprzedaży, od Gminy Końskie
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0004 Końskie, składającej się z działek
ewidencyjnych nr 2700/2 o pow. 0,0712 ha i 2700/6 o pow. 0,2598 ha w celu zamiany na
nieruchomość zajętą pod pas budowy drogi.
2 b). zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Kryteriów podziału środków Funduszu
Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2014 roku programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych
zadań fakultatywnych.
Projekty uchwał stanowią załącznik do protokołu z sesji Sejmiku.

Przebieg posiedzenia
Ad. 1. i 2.
 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2014-2028.
 Zaopiniowanie projektu budżetu województwa świętokrzyskiego na 2014r.
Załącznik nr 4 do protokołu.
Maria Fdzińska-Dziurzyńska –Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów
przeprowadziła prezentację multimedialną zgodną z przekazanymi wcześniej materiałami.
W dyskusji uczestniczyli: Mieczysław Gębski, Grzegorz Gałuszka.
Projekty uchwał zostały zaopiniowanie pozytywnie przy 4 głosach za i 2 wstrzymujących.
Opinie nr 74/13 i 75/13 stanowią załączniki nr 5 i 6 do protokołu.
Ad. 2 a).
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo
Świętokrzyskie w drodze umowy sprzedaży, od Gminy Końskie nieruchomości gruntowej
położonej w obrębie 0004 Końskie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 2700/2 o pow.
0,0712 ha i 2700/6 o pow. 0,2598 ha w celu zamiany na nieruchomość zajętą pod pas budowy
drogi.
Roman Dziedzic – Dyrektor Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego zreferował projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.
Nie było głosów w dyskusji.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. Opinia nr 76/13 stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 2 b).
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla
samorządów powiatowych na finansowanie w 2014 roku programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań
fakultatywnych.
Andrzej Lato – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach zreferował projekt
uchwały zgodnie z uzasadnieniem.
W dyskusji uczestniczyli: Grzegorz Gałuszka, Mieczysław Gębski, Włodzimierz Stępień,
Ryszard Nosowicz.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. Opinia nr 77/13 stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 3, 4 i 5.
 Informacja dot. stanu realizacji projektu „Wsparcie dla sieci centrów obsługi
inwestorów i eksporterów” w ramach PO IG Poddziałanie 6.2.1.
 Informacja dot. stanu realizacji projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI”
w ramach PO RPW Poddziałanie I.4.
 Sprawozdanie okresowe z realizacji zadań międzynarodowego projektu partnerskiego
Re-Turn - Regions benefitting from returning migrants.
Załączniki nr 9 – 11 do protokołu.
Jolanta Zwierzchowska – Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej pokrótce
zreferowała zagadnienia zgodnie z załączonym materiałem.
W dyskusji uczestniczyli: Mieczysław Sas, Jolanta Zwierzchowska, Beata Piskorek.
Ww. Informację zostały przyjęte do akceptującej wiadomości.
Ad. 6, 7 i 8.
 Sprawozdanie o stanie realizacji projektu „One”.
 Sprawozdanie ze stanu realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniejwojewództwo świętokrzyskie”.
 Sprawozdanie ze stanu realizacji projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu
Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego".
Załączniki nr 12 – 14 do protokołu.
Andrzej Sztokfisz – Z-ca Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego kolejno
zreferował informacje zgodnie z załączonymi materiałami.
Nie było głosów w dyskusji.
Ww. Informację zostały przyjęte do akceptującej wiadomości.
Ad. 9.
Sprawy różne.
Przyjęcie Planu Pracy Komisji na I półrocze 2014 roku.
Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany Plan Pracy, uwag nie zgłoszono.
Plan Pracy został przyjęty jednogłośnie. Załącznik nr 15 do protokołu.
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.00.
Protokół sporządziła
Daria Biskup-Kozik
Przewodniczący Komisji
Grzegorz Gałuszka

