PROTOKÓŁ NR 38/10
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W DNIU 28 KWIETNIA 2010 ROKU

Obrady Komisji prowadził Zastępca Przewodniczącego Komisji – Bogusław
Moskal.
W posiedzeniu uczestniczyło 8 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 - przedstawił projekt porządku posiedzenia, który został
jednomyślnie przyjęty do realizacji:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXVII sesję Sejmiku w sprawach:
a) utworzenia Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach i objęcia udziałów
w tej spółce,
b) zmian w budżecie województwa świętokrzyskiego na 2010 rok,
c) określenia planowanych łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na
dotowanie kolejowych przewozów osób wykonywanych na podstawie umowy
o świadczenie usług publicznych w latach 2010-2012.
2. Sprawy różne.
3. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2009 r.
(punkt będzie rozpatrywany wspólnie z Komisją Rolnictwa, Gospodarki
Wodnej i Ochrony Środowiska)

Ad. 1a)
Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia
Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach i objęcia udziałów w tej spółce (załącznik
do akt XXXVII sesji Sejmiku).
Projekt uchwały przedstawił Pan Marcin Perz – Członek Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego.
Komisja jednomyślnie wyraziła opinię pozytywną o ww. projekcie, która stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
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Ad. 1b)
Członkowie Komisji otrzymali 5 projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie
województwa na 2010 rok (załączniki do akt XXXVII sesji Sejmiku).
Projekty przedstawiła Pani Maria Fidzińska – Dziurzyńska
Województwa Świętokrzyskiego, w poniższej kolejności:

–

Skarbnik

1. Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010r.
polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę
16.234,96 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.
2. Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010r.
polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę
15.603,07 zł stanowiącą środki pochodzące z niewykorzystanych dotacji przez
beneficjenta wraz z odsetkami, dotyczące Działań w ramach
Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
3. Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010r.
polegających na przesunięciach w planie wydatków między działami i rozdziałami na
kwotę 103.761,00 zł. w związku z remontem instalacji elektrycznej w budynku
internatu przy PSM w Morawicy
4. Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010r.
polegających na przesunięciach w planie wydatków między paragrafami w ramach
działu 851 – Ochrona zdrowia na kwotę 2.827.800,00 zł. z przeznaczeniem
na udzielenie dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
w Kielcach.
5. Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010r.
polegających na:
• zwiększeniu łącznego planu wydatków budżetu województwa o kwotę
27.328.063,00 zł z przeznaczeniem na:
− wniesienie udziałów do spółki Fundusz Pożyczkowy Województwa
Świętokrzyskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach,
− udzielenie dotacji podmiotowej na finansowanie zadań w zakresie
organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów
pasażerskich,
− realizację zadań inwestycyjnych i bieżące utrzymanie dróg
wojewódzkich
− realizację Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji
w 2010 roku.
• pokryciu zwiększonej kwoty wydatków z przychodów pochodzących
z nadwyżki budżetu lat ubiegłych.

-3Komisja, w głosowaniu łącznym, jednomyślnie wyraziła opinie pozytywne do ww.
projektów, które stanowią załączniki nr 4-8 do protokołu.

Ad. 1c)
Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały Sejmiku w sprawie określenia
planowanych łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na dotowanie
kolejowych przewozów osób wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie
usług publicznych w latach 2010-2012 (załącznik do akt XXXVII sesji Sejmiku).
Pan Wojciech Siporski – Dyrektor Departamentu Infrastruktury – przedstawił
informacje zawarte w uzasadnieniu ww. projektu.
Komisja jednomyślnie wyraziła opinię pozytywną o ww. projekcie, która stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 2)
Spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 3)

część wspólna z Komisją Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony
Środowiska.

Posiedzenie w tym punkcie prowadził Pan dr Józef Kwiecień - Przewodniczący
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.
Członkowie Komisji otrzymali roczne sprawozdania Zarządu Województwa
z wykonania budżetu województwa za 2009 r. (załącznik do akt XXXVII sesji
Sejmiku.)
Przewodniczący obrad – w związku z ograniczonym czasem, pozostałym do
rozpoczęcia sesji Sejmiku oraz faktem, że większość członków Komisji podczas
wcześniejszych posiedzeń miała możliwość zapoznania się z prezentacją
multimedialną, obrazującą wykonanie budżetu województwa w 2009 roku, otworzył
dyskusję nad Sprawozdaniem.
Radny Józef Grabowski – zadał pytanie, ile wyniesie nadwyżka z lat ubiegłych?
Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska – poinformowała, że w 2009 roku
rozdysponowana została nadwyżka w wysokości 50 mln zł. W projekcie budżetu na
2010 rok została ujęta kwota 100 mln zł. Pozostały jeszcze tzw. wolne środki
z rozliczeń pożyczek i kredytów i nadwyżka ubiegłoroczna w kwocie 27 mln zł.
Będą one stanowić rezerwę na wkład własny do projektów.
Przewodniczący obrad – odniósł się do niskiego wykonania wydatków w dziale 010
- „Rolnictwo i łowiectwo”.

-4Pani Skarbnik Województwa – wyjaśniła, że o tak niskim wykonaniu tj. 80%
przesądziła niepełna realizacja środków przekazywanych przez administrację
rządową na zadania zlecone. Środki te mają charakter dotacji celowych i w trakcie
roku ich przekazywanie było kilkakrotnie blokowane.
Zarząd Melioracji nie mógł ogłaszać przetargów i wydatkować tych kwot, ponieważ
docierały do niego informacje, że środki te zostaną zablokowane do odwołania
a blokady te nie zostały zniesione do końca ubiegłego roku. Jednocześnie Wojewoda
Świętokrzyski nie zmniejszyła w sposób formalny kwot tych dotacji, stąd w planie
finansowym musiały być one ujęte w początkowej wielkości.
Wobec braku kolejnych pytań Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie
przyjęcie pozytywnych opinii przez obie obradujące Komisje.
W jednomyślnym głosowaniu Komisje przyjęły opnie pozytywne.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 10 do protokołu
Posiedzenie zostało zakończone o godz. 9:30

Przewodniczący obrad
Protokół sporządziła:
Marta Solińska –Pela
Bogusław Moskal

