Protokół Nr 40/14
posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju,
Promocji i Współpracy z Zagranicą,
w dniu 23 czerwca 2014r.
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach
Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14:45
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - Grzegorz Gałuszka.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji oraz zaproszeni goście zgodnie z listami
obecności, które stanowią załączniki nr 2 i 3.
Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji następujący porządek obrad:
Część I – rozpoczęcie o godz. 14.45 (wspólna z Komisją Budżetu i Finansów):
1. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2013 r.
Część II – rozpoczęcie o godz. 15.00
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Świętokrzyskie Gminie
Moskorzew z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 350037T relacji
Jadwigów –Gaje w 2014 r.,
b) wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze umowy
sprzedaży, od osób fizycznych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie
Łęg, gmina Połaniec, stanowiących działki ewidencyjne nr: 54/2 o pow. 0,1949 ha,
75/2 o pow. 0,1093 ha, 262/2 o pow. 0,0991 ha, 353/2 o pow. 0,1751 ha, 389/3
o pow. 0,1277 ha, 583/4 o pow. 0,0092 ha i 587/2 o pow. 0,0839 ha, pozostałych po
przejęciu nieruchomości na potrzeby inwestycji polegającej na budowie mostów na
rzece Wiśle i rzece Breń Stary, i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 764,
c) wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie nieruchomości
o łącznej pow. 0,0375 ha, położonych w obrębach Jaworznia i Piekoszów, gmina
Piekoszów, pod rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 761,
d) wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze umowy
sprzedaży, od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
Kurozwęki, gmina Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 571/2
o pow. 0,0400 ha,
e) wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze
darowizny, od Gminy Kielce nieruchomości położonej w Kielcach przy ul.
Grunwaldzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0015 jako działka nr
110/6 o pow. 0,0104 ha,
3. Sprawozdanie okresowe z realizacji zadań międzynarodowego projektu partnerskiego
Re-Turn – Regions benefitting from returning migrants (Regionalne korzyści płynące
z powrotu migrantów), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego ramach Programu dla Europy Środkowej 2007 – 2013, Działanie
1.3. Wspieranie rozwoju wiedzy,
4. Stan realizacji projektu partnerskiego „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce”
realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego,
5. Informacja dotycząca stanu realizacji projektu „Wsparcie dla sieci centrów obsługi
inwestorów i eksporterów (COIE)”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, Poddziałanie 6.2.1 oraz Informacja dotycząca stanu realizacji projektu
„Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej Poddziałanie 1.4.2,
6. Informacja z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.,
7. Sprawozdanie z działalności przedstawicielstwa woj. świętokrzyskiego w Brukseli, za
rok 2013 oraz Sprawozdanie roczne z działalności Domu Polski Wschodniej za okres
1 stycznia – 31 grudnia 2013r.,
8. Sprawozdanie ze stanu realizacji projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej –
województwo świętokrzyskie” na dzień 10 czerwca 2014r.,
9. Sprawozdanie ze stanu realizacji projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu
Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego na dzień 10 czerwca 2014r.,
10. Sprawozdanie ze stanu realizacji projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
Informatycznej JST na dzień 11 czerwca 2014r.,
11. Sprawozdaniem z zawansowania prac w projekcie ONE Observatory Networkto
Enhance ICT realizowanego z Programu INTERREG IVC współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
12. Przyjęcie planu pracy Komisji na drugie półrocze 2014r.,
13. Sprawy różne.
Materiały do ww. punktów porządku obrad zostały zamieszczone na portalu
(https://www.eswietokrzyskie.pl/sejmik) w zakładce Komisji.
Przebieg posiedzenia
Część I – wspólna z Komisją Budżetu i Finansów

Ad.1.
Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa
Świętokrzyskiego za 2013 r. przedstawiła Maria Fidzińska-Dziurzyńska – Skarbik
Województwa Świętokrzyskiego. (prezentacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu)
Wiceprzewodniczący Sejmiku Józef Grabowski dopytywał o zobowiązania krótko
i długoterminowe oraz chciał wiedzieć jak Pani Skarbnik ocenia budżet z pozycji finansisty.
Maria
Fidzińska-Dziurzyńska
–
Skarbik
Województwa
Świętokrzyskiego
poinformowała, iż wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco. Na koniec roku 2013
było mniej faktur złożonych przez wykonawców z terminem płatności w 2014r., dlatego też
salda te nie weszły do puli zobowiązań krótkoterminowych. Natomiast zobowiązania
w bilansie budżetu występują, gdyż kredyt rejestrowany jest w bilansie budżetu, natomiast

w łącznym bilansie jednostek budżetowych są tylko bieżące zobowiązania jednostek
budżetowych, w związku z czym saldo znacznie się zmniejszyło. Co do oceny budżetu Pani
Skarbnik uznała, iż zachowane zostały wszystkie wskaźniki i limity, które obowiązują
z ustawy o finansach publicznych. Następnie uznała, iż pomimo niższego wykonania
dochodów bieżących Województwa na koniec 2013r. uzyskano nadwyżkę operacyjną na
poziomie 166% założonego planu. Jest to istotne, gdyż nadwyżka operacyjna mówi jaka część
wydatków bieżących i majątkowych może być pokryta z tzw. dochodów własnych.
Grzegorz Gałuszka – Przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji
i Współpracy z Zagranicą ocenił wykonanie budżetu za najlepsze w historii Województwa
Świętokrzyskiego oraz podziękował pracownikom odpowiedzialnym za obsługę budżetu.
Komisje przy 2 głosach przeciw oraz 3 wstrzymujących zaopiniowały pozytywnie
Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa
Świętokrzyskiego za 2013 r. Opinia Nr 81/14 stanowi załącznik nr 5 do protokołu
Część II.

Ad. 2a.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo
Świętokrzyskie Gminie Moskorzew z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr
350037T relacji Jadwigów- Gaje w 2014 r. przedstawił Wojciech Siporski – Dyrektor
Departamentu Infrastruktury.
Poinformował, iż o pomoc finansową w kwocie 50 tys. zł. zwrócił się Wójt Gminy
Moskorzew, w związku z przebudową drogi gminnej relacji Jadwigów – Gaje, zniszczonej
w 2013 roku w wyniku deszczu nawalnego. W 2014 roku Gmina otrzymała 180 tys zł.
z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, co stanowi 80% wartości przedsięwzięcia, dlatego
Zarząd Województwa przychylił się do prośby i proponuje przeznaczyć wnioskowaną kwotę
50 tys. zł.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Opinia Nr 82/14 stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 2b.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie,
w drodze umowy sprzedaży, od osób fizycznych nieruchomości gruntowych położonych
w obrębie Łęg, gmina Połaniec, stanowiących działki ewidencyjne nr: 54/2 o pow. 0,1949 ha,
75/2 o pow. 0,1093 ha, 262/2 o pow. 0,0991 ha, 353/2 o pow. 0,1751 ha, 389/3 o pow. 0,1277
ha, 583/4 o pow. 0,0092 ha i 587/2 o pow. 0,0839 ha, pozostałych po przejęciu nieruchomości
na potrzeby inwestycji polegającej na budowie mostów na rzece Wiśle i rzece Breń Stary
i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 764 przedstawił Roman Dziedzic – Dyrektor
Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego.
Poinformował, iż sprawa dotyczy działek pozostałych po przejęciu nieruchomości na
potrzeby budowy mostów na rzece Wiśle oraz rzece Breń Stary i rozbudowie drogi
wojewódzkiej Nr 764. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, po
stwierdzeniu, iż działki te nie nadają się do wykorzystania na dotychczasowe cele, postanowił

na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i przeprowadzania inwestycji w zakresie dróg publicznych wystąpić
o podjęcie działań w sprawie wyrażenia zgody przez Sejmik na nabycie w drodze umowy
sprzedaży przez Województwo Świętokrzyskie tychże działek. Dyrektor dodał, iż cały koszt
realizacji tego przedsięwzięcia to ok. 60 tys. zł.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Opinia Nr 83/14 stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 2c.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie
nieruchomości o łącznej pow.0, 0375 ha, położonych w obrębach Jaworznia i Piekoszów,
gmina Piekoszów, pod rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 761 przedstawił Roman Dziedzic
– Dyrektor Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego.
Poinformował, iż w związku z planowanym remontem drogi Nr 761 na odcinkach w Jaworzni
oraz w Piekoszowie, konieczne jest nabycie przez Województwo Świętokrzyskie działek
o łącznej powierzchni 0,0375 ha. Koszt całego przedsięwzięcia wynosił będzie ok. 47 tys. zł.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Opinia Nr 84/14 stanowi
załącznik nr 8 do protokołu

Ad. 2d.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie,
w drodze umowy
sprzedaży, od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej
w obrębie Kurozwęki, gmina Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr
571/2 o pow. 0,0400ha przedstawił Roman Dziedzic – Dyrektor Departamentu
Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego.
Poinformował, iż sprawa dotyczy działki, która została podzielona pod potrzeby rozbudowy
drogi wojewódzkiej Nr 765 p/n „Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek”. Jedna część
przeszła z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego, druga zaś część
pozostała przy właścicielu. Jednakże po wniosku właścicielki o wykup pozostałej części,
dokonano oględzin, w wyniku których ustalono, iż nie nadaje się ona do rolniczego
wykorzystania, gdyż nie ma dojazdu do drogi publicznej, znajduje się w kotlinie po
wybudowaniu nasypu oraz brak jest naturalnego odpływu wód. W związku z tym na
podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i przeprowadzania inwestycji w zakresie dróg publicznych, Świętokrzyski
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach wystąpił z wnioskiem o podjęcie działań w sprawie
wyrażenia zgody przez Sejmik na nabycie tej działki przez Województwo Świętokrzyskie
w drodze umowy sprzedaży.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Opinia Nr 85/14 stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 2e.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie,
w drodze darowizny, od Gminy Kielce nieruchomości położonej w Kielcach przy ul.
Grunwaldzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0015 jako działka nr 110/6 o pow.
0, 0104ha przedstawił Roman Dziedzic – Dyrektor Departamentu Nieruchomości,
Geodezji i Planowania Przestrzennego.
Przypomniał, iż podejmowano wcześniej uchwałę o zamianie nieruchomości z Miastem
Kielce, jednakże tożsama uchwała Miasta Kielce została uchylona przez Radę Miasta.
Konieczność uchylenia argumentowano tym, iż wskazane jest aby działka należąca do
Województwa, na której miasto wybudowało ścieżkę rowerową nadal pozostała jego
własnością, co pozwoli Miejskiemu Zarządowi Dróg wystąpić o ujawnienie trwałego zarządu.
Jednocześnie Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę o przekazaniu na rzecz Województwa
Świętokrzyskiego darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach na ulicy
Grunwaldzkiej na rzecz Szpitala Zespolonego w Kielcach.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Opinia Nr 86/14 stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.3.
Sprawozdanie okresowe z realizacji zadań międzynarodowego projektu partnerskiego ReTurn – Regions benefitting from returning migrants (Regionalne korzyści płynące z powrotu
migrantów), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego ramach Programu dla Europy Środkowej 2007 – 2013, Działanie 1.3.
Wspieranie rozwoju
wiedzy, przedstawił Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora
Departamentu Polityki Regionalnej. (Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu)
Głos w dyskusji zabrali: Mieczysław Gębski – Wiceprzewodniczący Sejmiku, radny Lech
Janiszewski, Dyrektor Tomasz Janusz, radny Mieczysław Sas, Przewodniczący Komisji
Grzegorz Gałuszka. Dyskutowano głównie o zasadności przeprowadzania tego projektu oraz
o jego rezultatach. Wiceprzewodniczący Gębski poddawał pod wątpliwość efekty tego
przedsięwzięcia, zwracając uwagę jednocześnie na coraz bardziej pogłębiające się tendencje
emigracyjne. Dyrektor Janusz uznał, iż projekt ma charakter pilotażowy i ma na celu również
zwiększenie świadomości w regionie na temat korzyści płynących z powrotu migrantów.
Radny Mieczysław Sas uznał, iż tego typu programy nie mają szans na odwrócenie
niekorzystnych tendencji, jego zdaniem Polacy sami zaczną wracać do kraju, jeśli będą
powstawać nowe miejsca pracy. Zaapelował, aby w nowym rozdaniu unijnych funduszu
mniej wydawać na tzw. projekty miękkie, a skupić się na programach generujących nowe
miejsca pracy.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.

Ad. 4.
Stan realizacji projektu partnerskiego „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce”
realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa

zawodowego przedstawił Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki
Regionalnej. (Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu)
Wiceprzewodniczący Sejmiku Mieczysław Gębski dopytywał ile szkół zgłosiło się do
programu?
W odpowiedzi Dyrektor Tomasz Janusz poinformował, iż było więcej chętnych, natomiast
do programu zostało zakwalifikowanych kilka.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.

Ad. 5.
Informację dotycząca stanu realizacji projektu „Wsparcie dla sieci centrów obsługi
inwestorów i eksporterów (COIE)”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, Poddziałanie 6.2.1 oraz Informacja dotycząca stanu realizacji projektu
„Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej Poddziałanie 1.4.2, przedstawił Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora
Departamentu Polityki Regionalnej. (Informacje stanowią załączniki nr 13 i 14 do
protokołu)
Komisja przyjęła informację do wiadomości.

Ad. 6.
Informację z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku
przedstawił Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.
(Informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu)
Komisja przyjęła informację do wiadomości.

Ad. 7.
Sprawozdanie z działalności przedstawicielstwa woj. świętokrzyskiego w Brukseli, za rok
2013 oraz Sprawozdanie roczne z działalności Domu Polski Wschodniej za okres 1 stycznia –
31 grudnia 2013r., przedstawił Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora Departamentu
Polityki Regionalnej. (Sprawozdanie stanowi załączniki nr 16 i 17 do protokołu)

Ad. 8.
Sprawozdanie ze stanu realizacji projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej –
województwo świętokrzyskie” na dzień 10 czerwca 2014r., przedstawił Krzysztof
Kowalczyk – p.o. Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego. (Sprawozdanie
stanowi załącznik nr 18 do protokołu)
Wiceprzewodniczący Sejmiku Mieczysław Gębski chciał wiedzieć więcej na temat czasu
realizacji projektu.

Krzysztof Kowalczyk – p.o. Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego zwrócił
uwagę na bardzo długi okres spełniania wymagań formalnych, trwający od 2007 aż do 2011
roku.
Przewodniczący Komisji Grzegorz Gałuszka zapytał kiedy planowana jest finalizacja
przedsięwzięcia.
Dyrektor Kowalczyk odpowiedział, iż jest to październik 2015.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.

Ad. 9.
Sprawozdanie ze stanu realizacji projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego na dzień 10 czerwca 2014r., przedstawił
Krzysztof Kowalczyk – p.o. Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego.
(Sprawozdanie stanowi załącznik nr 19 do protokołu)
Komisja przyjęła informację do wiadomości.

Ad. 10.
Sprawozdanie ze stanu realizacji projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
Informatycznej JST na dzień 11 czerwca 2014r., przedstawił Krzysztof Kowalczyk – p.o.
Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego. (Sprawozdanie stanowi załącznik nr 20
do protokołu)
Komisja przyjęła informację do wiadomości.

Ad. 11.
Sprawozdaniem z zawansowania prac w projekcie ONE Observatory Networkto Enhance ICT
realizowanego z Programu INTERREG IVC współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, przedstawił Krzysztof Kowalczyk – p.o. Dyrektora Biura
Społeczeństwa Informacyjnego. (Sprawozdanie stanowi załącznik nr 21 do protokołu)
Komisja przyjęła informację do wiadomości.

Ad. 12.
Projekt planu pracy Komisji na drugie półrocze 2014r. przedstawił Grzegorz Gałuszka –
Przewodniczący Komisji.
Komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy na drugie półrocze 2014r. (Plan stanowi załącznik
nr 22 do protokołu)

Ad. 13.
W sprawach różnych:
Przewodniczący Komisji Grzegorz Gałuszka przedstawił pismo z Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, dotyczące zakończenia tegorocznych konkursów otwartych Ministra Spraw
Zagranicznych. (pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu)
Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Gałuszka

Sporządził Michał Wójcik

