Protokół Nr 39/14
posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego,
w dniu 18 września 2014 r.
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego
Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1.
Pierwszą część posiedzenia prowadził Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego
Tomasz Ramus.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami
obecności (załączniki nr 2 i 3).
Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji następujący porządek obrad:
Część I:
1. Informacja o działaniach Inspekcji Handlowej – Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Kielcach podjętych w aspekcie ochrony interesów i praw konsumentów
oraz interesów gospodarczych Państwa na obszarze województwa świętokrzyskiego
w roku 2013.
2. Sprawy różne.
Część II: wspólna z Komisją Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą
3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2028 za I półrocze 2014 roku oraz Informacja o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2014r.
4. Informacja Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca kontroli legalności zatrudnienia
w części dotyczącej osób bezrobotnych w Województwie Świętokrzyskim.

Przebieg posiedzenia
Część I.
Ad. 1.
Informację o działaniach Inspekcji Handlowej – Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Kielcach podjętych w aspekcie ochrony interesów i praw konsumentów oraz
interesów gospodarczych Państwa na obszarze województwa świętokrzyskiego w roku 2013
przedstawił Wojciech Kobylarz – pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Kielcach. (załącznik nr 4 do protokołu)
Głos w dyskusji zabrali: Tomasz Ramus, Agnieszka Buras, Wojciech Kobylarz.
Rozmawiano głównie o nieprawidłowościach stwierdzanych podczas kontroli, a także
poruszono kwestę oznakowania żywności, zwłaszcza w kontekście produktów genetycznie
zmodyfikowanych.
Wobec dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła ww. informację do wiadomości.

Ad. 2.
Spraw różnych nie zgłoszono.
Pierwsza część posiedzenia zakończyła się o godz. 12.25.
Część II: wspólna z Komisją Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą
Część drugą posiedzenia prowadził Przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji
i Współpracy z Zagranicą Grzegorz Gałuszka.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.25.
Ad. 3.
Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na 20142028 oraz Informację o przebiegu wykonania Budżetu Województwa za I półrocze 2014r.
przedstawiła Maria Fidzińska-Dziurzyńska – Skarbnik Województwa. (Prezentacja
stanowi załącznik nr 5 do protokołu)
Wobec braku głosów w dyskusji Komisje przyjęła ww. Informacje do wiadomości.
Ad. 4.
Informację Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca kontroli legalności zatrudnienia w części
dotyczącej osób bezrobotnych w Województwie Świętokrzyskim przedstawił Zastępca
Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach Jan Jóźwik. (Informacja stanowi załącznik nr 6 do
protokołu)
Wiceprzewodniczący Sejmiku Mieczysław Gębski zwrócił uwagę na łamanie legalności
zatrudnienia w sieciach wielkopowierzchniowych, w których często praca świadczona jest za
pośrednictwem agencji zatrudnienia. Wskazał również na bardzo złe warunki zatrudnienia
w tych miejscach. Chciał wiedzieć, czy Inspekcja prowadzi jakieś działania w tym kierunku
i czy są jakieś efekty kontroli w postaci kar przy wykryciu nieprawidłowości? Poprosił również
o zestawienie ilości wykrytych nieprawidłowości.
Inspektor Jan Jóźwik poinformował, iż kontroli poddawane są zarówno małe jak i duże
podmioty na terenie naszego województwa. Wskazał na duży problem ze wspomnianymi
agencjami zatrudnienia, bowiem przy wykryciu nieprawidłowości Inspekcja ma utrudnione
działania, ze względu na fakt prowadzenia tych agencji poza granicami naszego województwa.
Aczkolwiek określone fakty i dowody w razie ich stwierdzenia są zbierane i przekazywane do
województwa w którym znajdują się siedziby tych firm. Inspektor zwrócił również uwagę na
problem sposobu zatrudnienia, gdyż w sytuacji kiedy mamy do czynienia z umową o pracę, to
wówczas kontrolerzy mają pełne uprawnienia do kontroli, zaś w sytuacji umowy
cywilnoprawnej ta kontrola ogranicza się tylko do bezpieczeństwa pracy.
Radna Agnieszka Buras zwróciła uwagę na fakt informowania podmiotów kontrolowanych
z dużym wyprzedzeniem o zamiarze podjęcia kontroli.

Inspektor Jan Jóźwik wyjaśnił, iż to ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakłada
obowiązek informowania o kontroli, jednakże Państwowa Inspekcja Pracy powołując się na
konwencję międzynarodową może kontrolować bez uprzedzania, jeżeli istnieje uzasadnione
podejrzenie możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
Radny Lech Janiszewski podniósł problem zalegania z wypłatami dla pracowników. Jego
zdaniem zjawisko to zaczyna w niektórych miejscach przybierać taką formę, która może
wskazywać iż jest to metoda traktowania ludzi. Przypomniał, iż swego czasu taki proceder
prowadził do dużych napięć w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Inspektor Jan Jóźwik zgodził się z radnym Janiszewskim i potwierdził, iż zwłaszcza przez
ostatnie dwa lata problem zalegania z wypłatami narastał i stał się bardzo widoczny.
Poinformował, iż tylko w roku 2013 Inspekcja skierowała nakazy płatnicze na kwotę ok. 10
mln zł. Podobna sytuacja była również w roku 2012. Inspektor poinformował, iż każda
kontrola skupia się również na kwestiach wynagrodzeń, ale SA też takie, które dotyczą
bezpośrednio tego problemu.
Wobec dalszych głosów w dyskusji Komisje przyjęły ww. Informację do wiadomości.
Na tym posiedzenia zakończono o godz. 13.10.
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