PROTOKÓŁ NR 36/10
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W DNIU 15 LUTEGO 2010 ROKU
Obrady Komisji prowadził Zastępca Przewodniczącego Komisji – Bogusław
Moskal.
W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi
listami obecności (załącznik nr 1 i 2 do protokołu).
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9:00.
Przewodniczący obrad – stwierdził quorum i powitał uczestników posiedzenia.
Następnie przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję Sejmiku w sprawach:
a) zmian w budżecie województwa świętokrzyskiego na 2010 rok,
b) szczegółowości planu dochodów budżetu na 2010 rok.
c) wyrażenia zgody na przejęcie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze
darowizny, od Powiatu Kieleckiego nieruchomości, położonej w Podzamczu,
obręb Starochęciny, gmina Chęciny,
d) wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze
darowizny, na rzecz Gminy Pińczów nieruchomości położonej w Pińczowie,
oznaczonej w ewidencji gruntów
obręb 11 jako działka nr 24/36
o pow. 0,0033 ha,
e) wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze
darowizny, od Miasta Kielce na prawach powiatu nieruchomości położonej
w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb
0005 jako działki: nr 6/354 i nr 6/357 o łącznej pow. 0,2525 ha,
f) wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze
darowizny, od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nieruchomości lokalowej
położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Osiedlu Ogrody 26,
g) wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
na zbycie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
h) wyrażenia zgody na zbycie przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych
w miejscowości Pińczów.
2. Sprawy różne.
Zapytał członków Komisji o uwagi do ww. porządku.
Uwag do porządku nie zgłoszono.
Komisja jednomyślnie przyjęła ww. porządek posiedzenia.
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Ad. 1a)
Członkowie Komisji otrzymali 4 projekty uchwał Sejmiku w sprawie zmian budżetu
województwa na 2010 rok (załączniki do akt XXXIV sesji Sejmiku).
Projekty uchwał przedstawiła Pani Skarbnik Województwa – Maria Fidzińska Dziurzyńska w poniższej kolejności:
• projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok,
polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu o łączną
kwotę
259.461,00 zł. stanowiącą środki
pochodzące ze zwrotu
niewykorzystanych dotacji przez beneficjenta wraz z odsetkami dotyczące
Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego 2004-2006.
• projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok,
polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu o łączną
kwotę 2.004,71 zł. stanowiącą środki pochodzące ze zwrotu odsetek od
niewykorzystanych dotacji przez beneficjenta dotyczące Działań w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2007-2013.
• projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok,
polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu o łączną
kwotę 295.712,02 zł. stanowiącą środki pochodzące ze zwrotu odsetek od
niewykorzystanych dotacji przez beneficjenta dotyczące Działań w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2007-2013.
• projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010
rok, polegających na:
o zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 414.000,00 zł,
o dokonaniu zmian w planie wydatków w ramach działu, rozdziału
i paragrafu na kwotę 650.000,00 zł. w związku z realizacją
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007 – 2013 w zakresie inwestycji na drogach wojewódzkich.
Przewodniczący obrad – w związku z brakiem chętnych do zabrania głosu
w dyskusji, poddał pod łączne głosowanie przyjęcie pozytywnych opinii
do przedstawionych projektów uchwał.
Członkowie Komisji
pozytywnych.

jednomyślnie

opowiedzieli

się

Opinie Komisji stanowią załączniki nr 3-6 do protokołu.

za

wyrażeniem

opinii
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Ad. 1b)
Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały Sejmiku w sprawie szczegółowości
planu dochodów budżetu na 2010 rok (załącznik do akt XXXIV sesji Sejmiku).
Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik Województwa.
Przewodniczący obrad – w związku z brakiem chętnych do zabrania głosu
w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie pozytywnej opinii do przedstawionego
projektu uchwały.
Członkowie Komisji jednomyślnie opowiedzieli się za wyrażeniem opinii pozytywnej.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 1c)
Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na
przejęcie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze darowizny, od Powiatu
Kieleckiego nieruchomości, położonej w Podzamczu, obręb Starochęciny, gmina
Chęciny (załącznik do akt XXXIV sesji Sejmiku).
Projekt uchwały przedstawił Pan Roman Dziedzic – dyrektor Departamentu
Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego.
Dodatkowych wyjaśnień nt. realizacji projektu „Regionalne Centrum Naukowo –
Technologiczne” – udzieliła Pani Jadwiga Głowienka – dyrektor Departamentu
Polityki Regionalnej
W dyskusji głos zabrali: Przewodniczący obrad i Radny Janusz Koza.
Komisja jednomyślnie wyraziła opinię pozytywną.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 1d)
Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy
Pińczów nieruchomości położonej w Pińczowie, oznaczonej w ewidencji gruntów
obręb 11 jako działka nr 24/36 o pow. 0,0033 ha (załącznik do akt XXXIV sesji
Sejmiku).
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Roman Dziedzic.

-4Przewodniczący obrad – w związku z brakiem chętnych do zabrania głosu
w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie pozytywnej opinii do przedstawionego
projektu uchwały.
Członkowie Komisji jednomyślnie opowiedzieli się za wyrażeniem opinii pozytywnej.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 1e)
Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze darowizny, od Miasta Kielce
na prawach powiatu nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Olszewskiego,
oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 0005 jako działki: nr 6/354 i nr 6/357 o łącznej
pow. 0,2525 ha (załącznik do akt XXXIV sesji Sejmiku).
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Roman Dziedzic.
Przewodniczący obrad – w związku z brakiem chętnych do zabrania głosu
w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie pozytywnej opinii do przedstawionego
projektu uchwały.
Członkowie Komisji jednomyślnie opowiedzieli się za wyrażeniem opinii pozytywnej.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 1f)
Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze darowizny, od Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski nieruchomości lokalowej położonej w Ostrowcu
Świętokrzyskim na Osiedlu Ogrody 26 (załącznik do akt XXXIV sesji Sejmiku).
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Roman Dziedzic.
Przewodniczący obrad – w związku z brakiem chętnych do zabrania głosu
w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie pozytywnej opinii do przedstawionego
projektu uchwały.
Członkowie Komisji jednomyślnie opowiedzieli się za wyrażeniem opinii pozytywnej.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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Ad. 1g)
Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody
dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zbycie sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej (załącznik do akt XXXIV sesji Sejmiku).
Projekt uchwały przedstawił Pan Wojciech Żelezik – Zastępca Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej.
Przewodniczący obrad – w związku z brakiem chętnych do zabrania głosu
w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie pozytywnej opinii do przedstawionego
projektu uchwały.
Członkowie Komisji jednomyślnie opowiedzieli się za wyrażeniem opinii pozytywnej.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 1h)
Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości zabudowanych w miejscowości Pińczów (załącznik do
akt XXXIV sesji Sejmiku).
Projekt uchwały przedstawił Pan Janusz Śledziński – Dyrektor Departamentu
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska.
Radny Andrzej Błajszczak – zrelacjonował przebieg opiniowania tego projektu na
posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Gospodarki wodnej i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący obrad – w związku z brakiem innych głosów w dyskusji, poddał
pod głosowanie przyjęcie pozytywnej opinii do przedstawionego projektu uchwały.
Członkowie Komisji jednomyślnie opowiedzieli się za wyrażeniem opinii pozytywnej.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 2.
Spraw różnych nie zgłoszono.
Posiedzenie zostało zakończone o godz. 9.40.
Przewodniczący obrad
Protokół sporządziła:
Marta Solińska –Pela
Bogusław Moskal

