Protokół Nr 43/14
posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju,
Promocji i Współpracy z Zagranicą,
w dniu 18 września 2014r.
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach
Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12:25
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - Grzegorz Gałuszka.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji oraz zaproszeni goście zgodnie z listami
obecności, które stanowią załączniki nr 2, 3 i 4.
Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji następujący porządek obrad:
Część I: wspólna z Komisją Samorządu Terytorialnego
1. 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.
2. Informacja Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca kontroli legalności zatrudnienia
w części dotyczącej osób bezrobotnych w Województwie Świętokrzyskim.
Część II:
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego zwanej dalej Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze
bezprzetargowej, na rzecz Gminy Kielce Nieruchomości stanowiącej własność
Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Podklasztornej,
oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0015 jako działki nr 420 i nr 421 o łącznej
pow.0,0974ha.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 746 kategorii
drogi wojewódzkiej.
7. Informacja Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z realizacji zadań
za I półrocze 2014r.
8. Przygotowanie dróg wojewódzkich do akcji zima 2014/2015.
9. Informacja nt. Stanu wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie
świętokrzyskim (stan na 30.06.2014r.)
10. Sprawozdanie okresowe z realizacji zadań międzynarodowego projektu partnerskiego ReTurn – Regions benefitting from returning migrants (Regionalne Korzyści płynące
z powrotu migrantów)
11. Sprawozdanie z działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa
Świętokrzyskiego w I półroczu 2014r.
12. Sprawy różne.
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Projekty
ww.
uchwał
zostały
zamieszczone
na
portalu
(https://www.e-swietokrzyskie.pl/sejmik) w zakładce: Sesje Sejmiku, katalog: XLVII sesja –
22.09.2014.zip
Przebieg posiedzenia
Część I. wspólna z Komisją Samorządu Terytorialnego
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.
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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.
Część II
Ad. 3.
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Kielcach i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu przedstawił Arkadiusz Piecyk –
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Mieczysław Gębski chciał wiedzieć, czy jest szansa, że do
końca bieżącego roku pojawią się pieniądze na otwieranie nowej działalności gospodarczej?
Dyrektor Arkadiusz Piecyk poinformował, iż takie pieniądze i możliwości są. Dyrektorzy
powiatowych urzędów pracy właśnie otrzymali decyzje o uruchomieniu środków z rezerwy
ministra. W skali województwa będzie to kwota 8,5 mln zł.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
ww. projekt uchwały. Opinia Nr 91/14 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Świętokrzyskiego zwanej dalej Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Świętokrzyskiego przedstawił Ryszard Nagórny – Zastępca Dyrektora
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.
Głos w dyskusji zabrali: Mieczysław Gębski i Ryszard Nagórny. Rozmawiano o drodze nr
74 w Mniowie.
Wobec dalszych głosów w dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww.
projekt uchwały. Opinia Nr 92/14 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, na rzecz
Gminy Kielce Nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego,
położonej w Kielcach przy ul. Podklasztornej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie
3

0015 jako działki nr 420 i nr 421 o łącznej pow.0,0974ha przedstawił Jerzy Środa –
Zastępca Dyrektora Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania
Przestrzennego.
Wyjaśnił, iż chodzi o dwie działki, znajdujące się przy ulicy Poklasztornej, obok
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Poinformował, że 9 czerwca br. Miejski
Zarząd Dróg w Kielcach z upoważnienia Prezydenta Miasta, w związku z planowaną
inwestycją na ulicy Jagiellońskiej, Poklasztornej i Karczówkowskiej, zwrócił się o sprzedaż
na rzecz gminy owych nieruchomości. Świętokrzyskie Centrum Onkologii pismem z 14 lipca
poinformowało Departament Nieruchomości, że nie jest zainteresowane dalszym
użytkowaniem ww. działek. Nadmienić należy, że działki te znajdują się poza ogrodzeniem
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i nie są użytkowane. Wobec tego 20 sierpnia Zarząd
Województwa Świętokrzyskiego zaakceptował projekt uchwały i skierował go pod obrady
komisji Sejmiku. Dyrektor dodał, iż rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym
wycenił ww. nieruchomości na sumę 246 200,00 zł.
Wobec braku głosów w dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt
uchwały. Opinia Nr 93/14 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 746 kategorii drogi wojewódzkiej
przedstawił Wojciech Siporski – Dyrektor Departamentu Infrastruktury.
Wyjaśnił, iż ze względu na inwestycje przeprowadzone w Końskich odcinek tej drogi
pozostał między starodrożem, a nowo wybudowaną obwodnicą. W związku z tym droga ta
zostanie zakwalifikowana jako droga gminna. Dyrektor nadmienił, iż otrzymano wymagane
pozytywne opinie z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz z Ministerstwa Obrony
Narodowej.
Głos w dyskusji zabrali: Mieczysław Gębski, Wojciech Siporski, Jerzy Środa.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
ww. projekt uchwały. Opinia Nr 94/14 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 7.
Informację Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z realizacji zadań
rzeczowo – finansowych za okres I półrocza 2014r. przedstawił Damian Urbanowski –
Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. (Informacja stanowi załącznik
nr 11 do protokołu)
Wobec braku głosów w dyskusji Komisja przyjęła ww. Informację do wiadomości.
Ad. 8.
Informację nt. przygotowania dróg wojewódzkich do akcji zima 2014/2015 przedstawił
Damian Urbanowski – Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
(Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu)
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Głos w dyskusji zabrali: Grzegorz Gałuszka, Mieczysław Gębski, Damian Urbanowski.
Rozmawiano na temat wysokości środków zaplanowanych w budżecie na akcje zima oraz
o środkach finansowych pozostałych po poprzedniej zimie.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła ww. Informację do wiadomości.
Ad. 9.
Informację nt. Stanu wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie
świętokrzyskim (stan na 30.06.2014r.) przedstawił Gerard Pedrycz – Zastępca
Świętokrzyskie Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach. (Informacja stanowi załącznik
nr 13 do protokołu)
Przewodniczący Komisji Grzegorz Gałuszka chciał znać realizację wskaźników
procentowych w poszczególnych osiach priorytetowych.
Dyrektor Gerard Pedrycz nie był w posiadaniu tych danych, jednakże zadeklarował
przekazanie ich jak najszybciej do Kancelarii Sejmiku.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Mieczysław Gębski wyraził zastrzeżenia do systemu
przeprowadzania szkoleń dla pracowników finansowanych ze środków unijnych. Jego
zdaniem jest mnóstwo osób, które posiadają kilka ukończonych szkoleń i w dalszym ciągu
pozostają bez pracy. Zapytał, czy możliwe jest, aby w następnej perspektywie finansowej ten
rodzaj wsparcia odbywał się przy współpracy z przedsiębiorcami?
Dyrektor Gerard Pedrycz przyznał rację Przewodniczącemu Gębskiemu, jednocześnie
zaznaczył, iż ŚBRR zajmuje się wyłącznie Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Dodał,
iż ŚBRR dostrzega te uwagi i z doświadczeń Biura również płyną określone wnioski, które są
przekazywane dalej. Następnie Dyrektor poinformował o utworzeniu nowego departamentu
w Urzędzie Marszałkowskim, zajmującym się realizacją programów z nowej perspektywy
finansowej.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła ww. Informację do wiadomości.
Ad. 10.
Sprawozdanie końcowe z realizacji zadań międzynarodowego projektu partnerskiego Re-Turn
– Regions benefitting from returning migrants (Regionalne Korzyści płynące z powrotu
migrantów) przedstawiła Agnieszka Fugińska – pracownik Departamentu Polityki
Regionalnej. (Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do protokołu)
Głos w dyskusji zabrali: Mieczysław Gębski, Agnieszka Fugińska, Grzegorz Gałuszka,
Arkadiusz Piecyk. Poruszano kwestie związane z efektami realizacji projektu oraz
dyskutowano o mechanizmach pomocy osobom wracającym z emigracji.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła ww. Informację do wiadomości.
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Ad. 11.
Sprawozdanie z działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa
Świętokrzyskiego w I półroczu 2014r przedstawił Jacek Kowalczyk – Dyrektor
Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. (Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 15 do protokołu)
Głos w dyskusji zabrali: Grzegorz Gałuszka, Jacek Kowalczyk, Mieczysław Gębski.
Poruszono kwestie promocji naszego województwa w środkach masowego przekazu,
rozmawiano głównie o organizowanym przez województwo sabacie czarownic. Dyskutowano
także o turystyce w regionie, w tym również turystyce uzdrowiskowej. Wskazywano także na
bardzo dobre skutki wpływu rozwoju turystyki na zmniejszanie się bezrobocia.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła ww. Informację do wiadomości.
Ad. 12.
W sprawach różnych:
Przewodniczący Komisji Grzegorz Gałuszka przedstawił pismo Wojewody
Świętokrzyskiej w sprawie podziękowania za uwzględnienie poprawek partnerów
społecznych w projekcie Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu
Zbiorowego. (załącznik nr 16 do protokołu)
Ponadto załączniki do protokołu stanowią:
Pismo Przewodniczącego Sejmiku do Marszałka Województwa w sprawie wniosku
Prezydenta Starachowic w sprawie zaangażowania środków ŚZDW w utrzymanie
i rozwój infrastruktury drogowej ulic w administracji województwa świętokrzyskiego –
w obrębie miasta Starachowice wraz z odpowiedzią (załącznik nr 17)
Pismo radnego Rady Miejskiej Tomaszowa mazowieckiego Jacka Kowalewskiego oraz
Przewodniczącego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Stanisława Stańdo,
skierowane do Elżbiety Bieńkowskiej – Minister Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
sieci autostrad i dróg ekspresowych oraz wpisania drogi S-74 w zmienionej wersji do
programów rządowych budowy dróg krajowych na lata 2014 – 2020. (załącznik nr 18)
Pismo od Posła na Sejm Jarosława Rusieckiego, skierowane do Przewodniczącego
Sejmiku Tadeusza Kowalczyka w sprawie odpowiedzi na interpelacje złożoną przez
posła w sprawie realizacji zadania „Przebudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od
granicy miasta Kielce do Woli Morawickiej wraz z budową obwodnicy miejscowości
Morawica i Wola Morawicka (załącznik nr 19).
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.45
Przewodniczący Komisji
Grzegorz Gałuszka
Protokół sporządził: Michał Wójcik
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