PROTOKÓŁ NR 37/10
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W DNIU 29 MARCA 2010 ROKU
Obrady Komisji prowadzili: Przewodniczący Komisji – Wojciech Borzęcki oraz
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. 8.15.
Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad w poniższym brzmieniu, który
Radni przyjęli bez uwag do realizacji:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXV sesję Sejmiku w sprawach:
a) zmian w budżecie województwa świętokrzyskiego na 2010 rok (15 projektów),
b) utworzenia Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach i objęcia przez Województwo
udziałów w tej spółce,
c) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na
obszarze województwa świętokrzyskiego,
d) wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, od osób
fizycznych, nieruchomości gruntowych położonych w Sukowie, gmina
Daleszyce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764,
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 obręb 0015 jako działka
nr 110/3 o pow. 0,5252 ha.,
f) wyrażenia zgody na zbycie przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych
w miejscowości Pińczów.
2. Zapoznanie się z Informacją nt. projektu „Sieć szerokopasmowa Polski
Wschodniej na terenie województwa świętokrzyskiego”.
3. Sprawy różne.

Ad. 1a)
Członkowie Komisji otrzymali 15 projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie
województwa świętokrzyskiego na 2010 rok (załączniki do akt XXXV sesji Sejmiku).
Projekty uchwał przedstawiła Pani Maria Fidzińska – Dziurzyńska – Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego w poniższej kolejności:
1. Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/564/09 Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia
budżetu województwa na 2010r. (zmiana planu przychodów i wydatków Funduszy
Celowych).

-22. Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010r.,
polegających na zwiększeniu łącznych kwot planowanych dochodów i wydatków
województwa o kwotę 71.459,00 zł., pochodzącą z 2,5% odpisu od środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem
na sfinansowanie kosztów obsługi zadań, realizowanych przez samorząd
województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
3. Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010r.,
polegających na zwiększeniu łącznych kwot planu dochodów i planu wydatków
województwa o kwotę 73.050,00 zł., stanowiącą środki części oświatowej subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na sfinansowanie
wydatków w zakresie oświaty i wychowania.
4. Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010r.,
polegających na przesunięciu między paragrafami w ramach działu i rozdziału planu
wydatków budżetu na kwotę 468,00 zł.
5. Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok,
polegających na zwiększeniu łącznych kwot planowanych dochodów i wydatków
województwa o kwotę 2.154.214,84 zł., stanowiącą środki pochodzące ze zwrotu
niewykorzystanych dotacji przez beneficjenta wraz z odsetkami dotyczące działań
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
6. Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010r.
polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę
150.868,14 zł stanowiącą środki pochodzące z niewykorzystanych dotacji przez
beneficjenta wraz z odsetkami, dotyczące Działań w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Regionalnego.
7. Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/564/09 Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia
budżetu województwa na 2010r. polegających na ustaleniu maksymalnej wysokość
udzielanych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym 2010 poręczeń
i gwarancji w kwocie 7.000.000 zł.
8. Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010r.
polegających na dokonaniu zmian:
• w planie dochodów budżetu na kwotę 183.526,55 zł w związku z realizacją
Działania 7.1. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
w dziale 758- Różne rozliczenia
• w planie wydatków budżetu - przesunięciu między paragrafami w ramach
działu i rozdziału na kwotę 212.513,00 zł, - dotyczących Działania 7.1.
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

-39. Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010r.
polegających na zwiększeniu łącznej kwoty planu dochodów budżetu o kwotę
1.338.742,34 zł stanowiącą płatności w ramach budżetu środków europejskich na
realizację Działania 9.4 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
oraz zwiększeniu łącznej kwoty planu wydatków o kwotę 1.338.742,34 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na realizację projektu „Nauczyciel XXI
wieku”.
10. Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010r.
polegających na przesunięciach w planie wydatków budżetu między paragrafami w
ramach działu i rozdziału na kwotę 132.800,00 zł z przeznaczeniem na zadania
z zakresu kultury oraz zmianie planu dotacji celowych na 2010r.o ww. kwotę.
11. Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010r.
polegających na przesunięciach w planie wydatków między paragrafami w ramach
działu 050 – Rybołówstwo i rybactwo- rozdziału -05011 – Program Operacyjny
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013, na kwotę 22.000,00 z przeznaczeniem na remont i adaptację
pomieszczeń oraz bieżące funkcjonowanie Biura PO RYBY.
12. Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010r.
polegających na:
• zwiększeniu łącznego planu wydatków budżetu województwa o kwotę
1.257.028,00 zł.,
• dokonaniu zmian w planie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, dla zapewnienia wkładu własnego do projektu pn.:
„Modernizacja i rozbudowa Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich
w Michniowie”,
• pokryciu zwiększonej kwoty wydatków z przychodów pochodzących
z nadwyżki budżetu lat ubiegłych.
13. Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010r.
polegających na:
• zwiększeniu łącznego planu wydatków budżetu województwa o kwotę
100.000,00 zł w związku z udziałem Województwa Świętokrzyskiego
w projekcie pod nazwą „Świętokrzysko – Podkarpacki Klaster Energetyczny” ,
• pokryciu zwiększonej kwoty wydatków z przychodów pochodzących
z nadwyżki budżetu lat ubiegłych.
14. Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010r.
polegających na zwiększeniu łącznego planu wydatków budżetu województwa
o kwotę 679.020,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Regionalnego
Centrum Naukowo – Technologicznego i pokryciu zwiększonej kwoty z nadwyżki z lat
ubiegłych.

-415. Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/564/09 Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia
budżetu województwa na 2010r. polegających na zwiększeniu planu wydatków
budżetu o kwotę 22.000,02 zł oraz zmian w planie wydatków w ramach działu,
rozdziału i paragrafu na kwotę 12.242.837,00 zł, w związku z realizacją inwestycji
przez instytucje kultury w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 i Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Przewodniczący obrad – otworzył dyskusję.
Radny Bogusław Moskal – Zastępca Przewodniczącego Komisji – zadał pytanie,
czy przeznaczenie 100.000 zł na Świętokrzysko – Podkarpacki Klaster Energetyczny
jest niezbędnym warunkiem przystąpienia województwa do tego podmiotu?
Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska- Skarbnik Województwa – potwierdziła, że
umowa zostanie podpisana dopiero po wniesieniu wkładu przez oba województwa.
Wyjaśniła, że projekt jest realizowany na zasadach tzw. partnerstwa: został wybrany
lider, który jest również beneficjentem, i on podpisuje umowę. Aby jednak doszło do
złożenia podpisów pod umową, lider musi przedstawić zatwierdzone przez partnerów
porozumienie. Środki z naszego budżetu będą przeznaczone tylko i wyłącznie na
część projektu realizowaną na terenie województwa świętokrzyskiego.
Radny Marek Bogusławski – zadał pytanie, z czego wynika zwrot środków przez
beneficjenta w wysokości 2.154.214,84 zł? Podkreślił, że po raz pierwszy nastąpił
zwrot tak znacznej kwoty. Zadał pytanie, czy środki te zostały przekazane do budżetu
centralnego?
Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska- Skarbnik Województwa – poinformowała, że
wynika to z wydatkowania, w ramach tego projektu, mniejszej kwoty, niż zakładana
wcześniej. Środki są zwracane do puli tego programu i będą mogły być wykorzystane
przez innych beneficjentów.
Przewodniczący Komisji – w związku z zakończeniem dyskusji, poddał pod łączne
głosowanie przyjęcie pozytywnych opinii do przedstawionych projektów uchwał.
Członkowie Komisji
pozytywnych.

jednomyślnie

opowiedzieli

się

za

wyrażeniem

opinii

Opinie Komisji stanowią załączniki nr 3-17 do protokołu.

Ad. 1b)
Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia
Świętokrzyskiego
Funduszu
Poręczeniowego
spółki
z
ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach i objęcia przez Województwo udziałów
w tej spółce (załączniki do akt XXXV sesji Sejmiku).

-5Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska - Skarbnik
Województwa.
Wyjaśniła, że 29 czerwca 2009 roku Sejmik podjął już uchwałę w sprawie utworzenia
funduszu poręczeniowego, jednak do chwili obecnej jednostka ta nie powstała. Winę
za opóźnienie ponosi Bank Gospodarstwa Krajowego, który zmienił wcześniejsze
stanowisko i powołał nowy zespół ds. oceny ryzyka tego projektu. W poprzedniej
uchwale przewidziany był większościowy wkład Banku w wysokości 10 mln zł.
W efekcie weryfikacji biznesplanu, spółka będzie tworzona przy innej, niż zakładana
wcześniej, strukturze kapitałowej, a mianowicie: Województwo Świętokrzyskie –
5.000 tys. zł, a BGK – 4.490 tys, co jest lepszą propozycją, gdyż gwarantuje
przewagę Województwa w Radzie Nadzorczej. Spółka zagospodarowuje około
20 mln euro unijnych środków, stąd wysokość wkładu udziałowców nie jest
elementem przesądzającym o jej możliwościach finansowych.
Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że wcześniejsza uchwała traci moc z chwilą
przyjęcia przez Sejmik omawianego projektu.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie
przyjęcie pozytywnej opinii.
Członkowie Komisji jednomyślnie przyjęli opinię pozytywną.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad. 1c)
Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa
świętokrzyskiego (załączniki do akt XXXV sesji Sejmiku).
Projekt uchwały przedstawił Pan Jacek Kowalczyk – Dyrektor Departamentu
Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
W dyskusji Radny Andrzej Błajszczak zwrócił się o dodatkowe informacje
nt. wniosków złożonych z terenu gminy Opatów, które nie uzyskały dofinansowania
w roku bieżącym.
Dyrektor Jacek Kowalczyk – wyjaśnił, że znaczne środki zostały skierowane na
zabytki z tego regionu w roku ubiegłym, a także z innych funduszy i programów
np. RPOWŚ.
Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod
głosowanie przyjęcie pozytywnej opinii.
Członkowie Komisji jednomyślnie przyjęli opinię pozytywną.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
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Ad. 1d)
Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, od osób fizycznych, nieruchomości
gruntowych położonych w Sukowie, gmina Daleszyce w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 764 (załączniki do akt XXXV sesji Sejmiku).
Projekt uchwały przedstawił Pan Roman Dziedzic – Dyrektor Departamentu
Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie
przyjęcie pozytywnej opinii.
Członkowie Komisji jednomyślnie przyjęli opinię pozytywną.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad. 1e)
Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały Sejmiku 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 obręb 0015 jako działka nr 110/3 o pow. 0,5252 ha. (załączniki do akt XXXV
sesji Sejmiku).
Projekt uchwały przedstawił Pan Roman Dziedzic – Dyrektor Departamentu
Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie
przyjęcie pozytywnej opinii.
Członkowie Komisji jednomyślnie przyjęli opinię pozytywną.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad. 1f)
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 (załączniki do
akt XXXV sesji Sejmiku).
Projekt uchwały przedstawił Pan Janusz Śledziński – Dyrektor Departamentu
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska.

-7Wyjaśnił, że projekt był już omawiany na posiedzeniu Komisji i uzyskał opinię
pozytywną. Jego ponowne skierowanie pod obrady Komisji wynika z wniosków
przyjętych na sesji Sejmiku dotyczących uzupełnienia informacji o przedstawienie:
kosztów utrzymania tego budynku oraz celów przeznaczenia środków, uzyskanych
ze sprzedaży.
Przedstawił dane finansowe zawarte w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Pan Dariusz Okła – Dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach – w uzupełnieniu dodał, że cena budynku zostanie ustalona
w drodze przetargu. Podkreślił, że dochody ze sprzedaży zostały ujęte w planie
finansowym ŚODR na 2010 rok, który Sejmik przyjął na początku bieżącego roku.
W dyskusji:
Radny Andrzej Błajszczak poinformował, że Komisja Rolnictwa, Gospodarki
Wodnej i Ochrony Środowiska zaopiniowała pozytywnie ten projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na możliwość kooperacji Ośrodka
Doradztwa Rolniczego z Centrum Naukowo – Technologicznym w Podzamczu
Chęcińskim.
Dyrektor Dariusz Okła – stwierdził, że od każdego uczestnika konsorcjum wymaga
się wkładu własnego. W obecnej sytuacji Ośrodek nie dysponuje środkami, które
mógłby przeznaczyć na taki cel.
Poinformował ponadto, że przygotowywana jest nowelizacja ustawy o doradztwie
rolniczym, która umożliwi dofinansowywanie ośrodków przez samorządy
województw.
Zadeklarował, że sprzedaż budynku w Pińczowie nie ograniczy dostępu tamtejszych
producentów rolnych do usług doradców ŚODR.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod
głosowanie przyjęcie pozytywnej opinii.
Członkowie Komisji przyjęli opinię pozytywną, przy 4 głosach „za” . Jedna osoba
wstrzymała się od głosowania.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad. 2)
Członkowie Komisji otrzymali Informację nt. projektu „Sieć szerokopasmowa Polski
Wschodniej na terenie województwa świętokrzyskiego” (załącznik nr 23 do
protokołu).
Informację przedstawił Pan Lech Janiszewski – Członek Zarządu Województwa.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.

-8-

Ad. 3)
Sprawy różnych nie zgłoszono.
Innych spraw różnych nie zgłoszono.
Posiedzenie zostało zakończone o godz. 9:00.

Przewodniczący obrad
Protokół sporządziła:
Marta Solińska –Pela
Wojciech Borzęcki

