Protokół Nr 44/14
posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju,
Promocji i Współpracy z Zagranicą,
w dniu 23 października 2014r.
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach
Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12:30
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.
Ze względu na brak obecności członków Komisji Samorządu Terytorialnego nie odbyło się
wspólne posiedzenie obu Komisji. Tematy wspólne zrealizowała samodzielnie Komisja Strategii
Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.
Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji następujący porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego Województwa Świętokrzyskiego.
2. Informacja o promocji turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 roku
3. Lista projektów planowanych do realizacji w województwie świętokrzyskim w ramach
programu operacyjnego w perspektywie na lata 2014 – 2020.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej Gminie Miedziana Góra na realizację zadań w zakresie
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej,
b) udzielenia pomocy finansowej Gminie Samborzec na realizację zadań w zakresie
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej,
c) udzielenia Gminie Chęciny pomocy rzeczowej w formie ZESTAWU SPRZĘTU
NAGŁAŚNIAJĄCEGO, stanowiącego główną nagrodę w Plebiscycie Moje Innowacyjne
Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina,
d) udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom
samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego: Gminie Kielce, Powiatowi
Kieleckiemu, Powiatowi Ostrowieckiemu, w związku z realizowanym projektem
pn. „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce” w ramach Działania 9.2 Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
e) zmiany Uchwały Nr XXXVII/627/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Konkursu Świętokrzyski
Racjonalizator, zmienionej Uchwałami: Nr VI/102/11 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011 r. oraz Nr
XXXIII/590/13 Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013 roku.
f) zmiany Uchwały Nr XVIII/332/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29 września 2008 r. w sprawie Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, zmienionej
Uchwałą Nr VI/101/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011 r.

5. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy
z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w kadencji 2010 – 2014.
6. Sprawy różne.
Projekty
ww.
uchwał
zostały
zamieszczone
na
portalu
(https://www.e-swietokrzyskie.pl/sejmik) w zakładce: Sesje Sejmiku, katalog: XLVIII sesja –
27.10.2014.zip.

Przebieg posiedzenia:
Ad 1.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego Województwa Świętokrzyskiego przedstawił Cezary Błach – Zastępca Dyrektora
Departamentu Infrastruktury.
Poinformował, iż województwo jest zobowiązane uchwalić plan transportowy po wejściu
w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Cała procedura przygotowania planu
transportowego była zgodna z zapisami ustawy. Dyrektor przypomniał, że były przeprowadzane
konsultacje społeczne, w których 23 podmioty zgłosiły swoje uwagi do planu. W zasadzie
większość z tych uwag merytorycznych została uwzględniona, zwłaszcza dotyczące utworzenia
połączeń użyteczności publicznej pomiędzy powiatami. Nie zostały uwzględnione tylko te
uwagi, które były sprzeczne z ustawą i które naszym zdaniem spowodowałyby utrudnienie
w realizacji i we wdrożeniu tego dokumentu. Dyrektor poinformował, iż zastosowano dwie
korekty w planie. Pierwsza dotyczyła wstawienia na życzenie środowiska PKS na stronie
tytułowej obrazku dwóch autokarów PKS. Druga zaś to mapa wynikowa, która jest w
dokumencie i będzie stanowiła dodatkowy element poza częścią tekstową - jako część graficzna.
Plan został również uzgodniony z sąsiednimi województwami, z tym że województwo śląskie
uzgodniło tylko połączenia kolejowe.
Przewodniczący Komisji Grzegorz Gałuszka chciał wiedzieć jakie najczęściej pytania
i sugestie pojawiały się na konsultacjach społecznych oraz dopytywał o dystrybucję biletów.
Dyrektor Cezary Błach wyjaśnił, iż różne środowiska prezentowały inne postulaty.
Najczęstszym oczekiwaniem ze strony samorządowej było to, że jako województwo przejmiemy
kompetencje innych jednostek samorządu, jednak zabrania tego ustawa. W kwestii dystrybucji
biletów były oczekiwania, że wprowadzimy zintegrowany bilet na terenie całego województwa.
Takie zapisy zostały do dokumentu wprowadzone, chociaż z dzisiejszej perspektywy wydaje się
to bardzo trudne i kosztochłonne.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przy dwóch głosach za i trzech
wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia Nr 95/14 stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 2.
Informację o promocji turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 roku
przedstawiła Ewa Kapel-Śniowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji,
Edukacji, Sportu i Turystyki. (Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu)
Radny Lech Janiszewski w związku z tym, iż materiał dotyczy I półrocza, a jesteśmy u schyłku
października, zapytał czy można już ocenić jakie te działania przyniosły skutki oraz jakie były
tendencje dla ruchu turystycznego dla województwa?
Dyrektor Ewa Kapel-Śniowska poinformowała, iż w promocji, w działaniach tego typu efekt
jest widoczny w dłuższej perspektywie czasowej i raczej pierwsze skutki tych działań będziemy
widzieli w materiałach statystycznych za cały rok.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła ww. Informację do wiadomości.
Ad. 3.
Informację Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach dot. listy projektów
planowanych do realizacji w województwie świętokrzyskim w ramach programu operacyjnego
w perspektywie na lata 2014 – 2020 przedstawił Damian Urbanowski – Dyrektor
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. (Informacja stanowi załącznik
nr 7 do protokołu)
Głos w dyskusji zabrali: Lech Janiszewski, Damian Urbanowski, Wojciech Siporski,
Grzegorz Gałuszka, Mieczysław Gębski. Rozmawiano głównie nt. perspektyw realizacji
obwodnicy Waśniowa oraz nowym przebiegu drogi nr 763, a także oceniano plany inwestycyjne
przedstawione w informacji z nadzieją na uzyskanie źródeł ich finansowania.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła ww. Informację do wiadomości.
Ad. 4 a) i b).
Projekty uchwał w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Gminie Miedziana Góra na realizację zadań w zakresie
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej,
udzielenia pomocy finansowej Gminie Samborzec na realizację zadań w zakresie porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej,
przedstawił Wojciech Siporski – Dyrektor Departamentu Infrastruktury.
Przewodniczący Komisji Grzegorz Gałuszka uznał pomoc jednostkom OSP jako słuszny
kierunek. Jest zdania, iż Krajowy System Ratownictwa opiera się głownie na OSP. Wobec tego
właściwym wydaje się wspieranie jednostek, które na miejscu zdarzenia pojawiają się jako
pierwsze.
Radny Janusz Koza zgodził się z Przewodniczącym Gałuszką, jednak jego zdaniem udzielania
takiej pomocy finansowej w trakcie kampanii wyborczej – trzy tygodnie przed wyborami
stwarza wrażenie agitacji wyborczej.

Przewodniczący Komisji Grzegorz Gałuszka nie zgodził się z opinią radnego Kozy,
wyjaśniając, iż planowane dofinansowania wynikają z oszczędności, które się pojawiły.
Zaapelował, aby nie traktować tego w kontekście wyborów samorządowych.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przy dwóch głosach za i trzech
wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał. Opinie Nr 96/14 i 97/14
stanowią załączniki nr 8 i 9 do protokołu.
Ad 4 c).
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Chęciny pomocy rzeczowej w formie ZESTAWU
SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO, stanowiącego główną nagrodę w Plebiscycie Moje
Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina przedstawiła Agnieszka Lopart-Starmach
– pracownik Biura Innowacji.
Wobec braku głosów w dyskusji Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt
uchwały. Opinia Nr 98/14 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 4 d).
Projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej
jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego: Gminie Kielce,
Powiatowi Kieleckiemu, Powiatowi Ostrowieckiemu, w związku z realizowanym projektem
pn. „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce” w ramach Działania 9.2 Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przedstawił
Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.
Wobec braku głosów w dyskusji Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt
uchwały. Opinia Nr 99/14 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 4 e).
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/627/10 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Konkursu
Świętokrzyski Racjonalizator, zmienionej Uchwałami: Nr VI/102/11 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011 r. oraz Nr XXXIII/590/13 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013 roku przedstawił Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora
Departamentu Polityki Regionalnej.
Wobec braku głosów w dyskusji Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt
uchwały. Opinia Nr 100/14 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 4 f).
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/332/08 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2008 r. w sprawie Świętokrzyskiej Nagrody Jakości,
zmienionej Uchwałą Nr VI/101/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca
2011 r. przedstawił Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki
Regionalnej.

Wobec braku głosów w dyskusji Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt
uchwały. Opinia Nr 101/14 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 5.
Sprawozdanie z działalności Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w kadencji 2010 – 2014 przedstawił Grzegorz
Gałuszka – Przewodniczący Komisji. (Załącznik nr 14 do protokołu)
Komisja bez zastrzeżeń przyjęła ww. Sprawozdanie.
Ad. 6.
W sprawach różnych:
Radny Lech Janiszewski zaproponował skierowanie wniosku Komisji do Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego w sprawach:
problemu realizacji samorządowego centrum systemów informatycznych. Gminy podlegają
szerokiej informatyzacji, uzupełnieniu sieci, systemu, sprzętu itd. Pojawia się problem
konserwacji i utrzymywania, a także usprawniania i unowocześniania systemów.
Pozostawienie tego na barkach gmin może prowadzić do niekorzystnych sytuacji. Tak więc
właściwym wydaje się skierowanie wniosku Komisji do Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego w sprawie ujęcia takich tematów w kolejnej nowelizacji Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego;
problemu kopalni w Krzemionkach. Chodzi o to, aby podjąć takie działania, które
doprowadziłyby do wprowadzenia kopalni krzemienia na listę światowego dziedzictwa.
Komisja przyjęła ww. zaproponowane propozycje wniosków do Zarządu Województwa.
Przewodniczący Komisji Grzegorz Gałuszka poprosił radnego Lecha Janiszewskiego
o sformułowaniu odpowiedniego stanowiska Komisji w tej sprawie, celem przedłożenia
Zarządowi Województwa.
Przewodniczący Komisji Grzegorz Gałuszka przedstawił sprawozdanie z organizacji XLVIII
Dymarek Świętokrzyskich (załącznik nr 15 do protokołu). Uznał, iż impreza cieszy się bardzo
dużym zainteresowaniem, gdyż w tym roku sprzedano aż 7 tys. biletów. W związku z tym, iż
wpisuje się ona w działania promocyjne województwa świętokrzyskiego zaproponował, aby
Komisja wystąpiła z wnioskiem do Zarządu Województwa w sprawie ujęcia w przyszłorocznym
Budżecie Województwa Świętokrzyskiego kwoty 50 tys. zł jako dofinansowanie organizacji
przyszłorocznych Dymarek.
Głos w dyskusji zabrali: Ryszard Nosowicz, Janusz Koza, Grzegorz Gałuszka. Rozmawiano o
nazwie „Dymarki Świętokrzyskie”, także w kontekście zastrzeżenia tej marki przez osoby
prywatne.
Przewodniczący Komisji wobec braku głosów sprzeciwu uznał, iż Komisja wystąpi do Zarządu
Województwa z ww. wnioskiem.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.15.
Protokół sporządził:
Michał Wójcik

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Gałuszka

