Protokół Nr 38/14
posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego,
wspólnie
z Komisją Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą
w dniu 21 lipca 2014r.
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej nr 204 budynku administracyjnego
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.
Zawiadomienie o posiedzeniu stanowią załączniki nr 1 do protokołu.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 09:20.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy
z Zagranicą - Grzegorz Gałuszka.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy
z Zagranicą oraz członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego, a także zaproszeni goście
zgodnie z listami obecności, które stanowią załączniki nr 2, 3 i 4 do protokołu.
Komisje jednogłośnie przyjęły do realizacji następujący porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa
świętokrzyskiego,
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rytwiany na realizację zadań w zakresie
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej,
b) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Busko – Zdrój na realizację zadań
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej.
3. Sprawy różne.
Projekty
ww.
uchwał
zostały
zamieszczone
na
portalu
(https://www.e-swietokrzyskie.pl/sejmik) w zakładce: Sesje Sejmiku, katalog: XLV sesja –
21.07.2014.zip.

Przebieg posiedzenia
Ad. 1.
Projekt uchwały w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego
przedstawił Arkadiusz Piecyk – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.
Informacja o realizacji Uchwały nr XXXVIII/667/13 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa
świętokrzyskiego stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Analiza i ocena sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w 2013 roku
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Informacja o poziomie i strukturze bezrobocia w województwie świętokrzyskim w maju 2014
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

W dyskusji nad sytuacją na regionalnym rynku pracy udział wzięli: Grzegorz Gałuszka,
Arkadiusz Piecyk, Małgorzata Muzoł, Janusz Koza, Tomasz Ramus, Piotr Żołądek,
Mieczysław Sas, Mieczysław Gębski, Lech Janiszewski.
W dyskusji zwrócono uwagę na spadek liczby bezrobotnych w województwie
świętokrzyskim. Radni zadawali liczne pytania dotyczące poziomu i struktury bezrobocia
oraz osób wyjeżdżających do pracy za granicę. Poruszono kwestię szkolnictwa zawodowego
oraz perspektyw kształcenia fachowców w zawodach deficytowych. Ponadto dyskutowano
o różnego rodzaju programach oraz szkoleniach kierowanych do osób bezrobotnych. Radni
zaproponowali również, aby na następne posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji
i Współpracy z Zagranicą zaprosić Okręgowego Inspektora Pracy, celem przedstawienia
informacji dotyczącej ujawnionych przypadkach pracy osób zarejestrowanych w urzędach
pracy jako bezrobotne lub nie zarejestrowanych w ogóle.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały
ww. projekt uchwały. Kopia Opinii nr 88/14 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 2 a) – b).
Projekty uchwał w sprawie:
 udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rytwiany na realizację zadań w zakresie
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej,
 udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Busko – Zdrój na realizację zadań
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej,
przedstawił Wojciech Siporski – Dyrektor Departamentu Infrastruktury.
Poinformował, iż Wniosek Wójta Gminy Rytwiany dotyczy pomocy w wysokości 150 tys. zł
na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Rytwiany. Obecny wóz
został mocno wyeksploatowany, zwłaszcza po działaniach związanych z ostatnią powodzią.
Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na 600 tys. zł, z czego 300 tys. zł zapewnił
Komendant Główny, zaś po 150 tys. zł sfinansowałaby Gmina Rytwiany i Województwo
Świętokrzyskie. Z uwagi na obecność jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo –
Gaśniczym oraz wykonywaniu 50 – 70 średnio rocznie wyjazdów do zdarzeń, Zarząd
Województwa rekomenduje Sejmikowi pozytywną decyzję o dofinansowaniu.
Jeśli zaś chodzi o drugą uchwałę, Dyrektor poinformował, iż o pomoc finansową
w wysokości 30 tys. zł zwróciła się Gmina Busko – Zdrój. Sprawa dotyczy
współfinansowania zakupu pojazdu ratowniczego dla jednostki OSP Zwierzyniec, ze względu
na wyeksploatowanie poprzedniego samochodu oraz konieczność wyjazdów jednostki do
zdarzeń, w tym zdarzeń drogowych Zarząd Województwa rekomenduje udzielenie ww.
pomocy. Całość inwestycji wyniesie 60 tys. zł, do pokrycia docelowo w połowie przez Gminę
Busko – Zdrój i Województwo Świętokrzyskie.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały
ww. projekty uchwał. Kopie Opinii nr 89/14 i 90/14 stanowią załączniki nr 9 i 10 do
protokołu.

Ad. 3.
W sprawach różnych:
Tomasz Ramus – Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego przedstawił
członkom Komisji projekt planu pracy Komisji na II półrocze 2014 r.
Wobec braku uwag do planu, Komisja Samorządu Terytorialnego jednogłośnie przyjęła ww.
plan pracy. (Plan stanowi załącznik nr 11 do protokołu)
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 10:05.
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