PROTOKÓŁ NR 40 /10
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W DNIU 29 CZERWCA 2010 ROKU
Obrady Komisji prowadził Zastępca Przewodniczącego Komisji – Bogusław
Moskal.
W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi
listami obecności (załącznik nr 1 i 2 do protokołu).
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8:30.
Komisja jednomyślnie przyjęła poniższy porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIX sesję Sejmiku w sprawach:
a) utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Świętokrzyskie Biuro Geodezji
w Kielcach.
b) udzielenia dotacji celowej przez Województwo Świętokrzyskie Politechnice
Świętokrzyskiej w Kielcach.
c) zmiany uchwały nr XXXVIII/636/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 31 maja 2010r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla
samorządów gmin z terenu województwa świętokrzyskiego z przeznaczeniem
na zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należących do zadań własnych
gmin, a związanych z usuwaniem skutków powodzi.
d) wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie,
w drodze darowizny, od Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości
położonej w Kielcach przy ul. Kusocińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów
w obrębie 0022 jako działki: nr 60/36 i nr 60/38 o łącznej pow. 0,7106 ha,
e) wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze
darowizny, od Gminy Kielce nieruchomości położonej w Kielcach przy
ul. Kusocińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0022 jako działka
nr 60/31 o pow. 0,0520 ha.
f) zmian w budżecie województwa na 2010r.,
g) zmiany Uchwały Nr XXXV/605/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie województwa
na 2010r.
h) zmiany Uchwały Nr XXXIII/564/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa
na 2010 rok.
i) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa.
j) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa
za I półrocze.
2. Informacja Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach
z realizacji inwestycji oraz zadań z zakresu bieżącego utrzymania.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji do października 2010 roku.
4. Sprawy różne.
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Ad. 1a)
Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej pod nazwą Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach (załącznik do akt
XXXIX sesji Sejmiku).
Projekt uchwały przedstawił Pan Sławomir Neugebauer – Zastępca Dyrektora
Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska. Wyjaśnił, że potrzeba
zmiany dotychczasowej formy, w jakiej funkcjonowała ta placówka (tj. gospodarstwo
pomocnicze), wynika z ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych. Powstała potrzeba powołania jednostki, która będzie wykonywać te
zadania i działać w formie zgodnej w obowiązującymi aktualnie przepisami.
Na zakończenie poinformował, że Świętokrzyskie Biuro Geodezji będzie finansować
swoją działalność z dochodów pochodzących z umów zawieranych ze starostami,
których zadaniem ustawowym jest finansowanie scaleń gruntów.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie
przyjęcie pozytywnej opinii do przedstawionego projektu uchwały.
Komisja jednomyślnie wyraziła opinię pozytywną (załącznik nr 3 do protokołu).

Ad. 1b)
Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej
przez Województwo Świętokrzyskie Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach (załącznik
do akt XXXIX sesji Sejmiku).
Projekt uchwały przedstawiła Pani Małgorzata Kowalińska – Zastępca Dyrektora
Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
Wyjaśniła, że dotacja ma być przeznaczona na wyposażenie Hali przy Politechnice
Świętokrzyskiej. Zakupione zostaną krzesła i elementy sceny, co pozwoli
wykorzystywać halę także do organizacji imprez kulturalnych.
Przekazanie dotacji nastąpi w drodze umowy Samorządu Województwa z Politechniką
świętokrzyską.
Przewodniczący obrad – zapytał, czy samorządy lokalne również będą mogły
wypożyczać tą halę na organizację swoich imprez?
Pani Małgorzata Kowalińska- wyjaśniła, że nie wiadomo, czy zapis taki znajdzie się
w umowie, jednak nawet bez niego, Politechnika będzie zainteresowana wynajmem
hali pod organizacje różnych imprez.
Radny Andrzej Błajszczak – stwierdził, że zapis dotyczący tej kwestii powinien
znaleźć się w umowie dotacji.
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w umowie.
Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska – wyjaśniła, że środki na ten cel będą pochodzić
z przesunięcia funduszy zaoszczędzonych w programie budowy boisk – Orlik 2012.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący obrad poddał pod
głosowanie przyjęcie pozytywnej opinii do przedstawionego projektu uchwały.
Komisja jednomyślnie wyraziła opinię pozytywną (załącznik nr 4 do protokołu).

Ad. 1c)
Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
nr XXXVIII/636/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2010r.
w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla samorządów gmin z terenu
województwa świętokrzyskiego z przeznaczeniem na zaspakajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty należących do zadań własnych gmin, a związanych z usuwaniem
skutków powodzi (załącznik do akt XXXIX sesji Sejmiku).
Projekt uchwały przedstawił Pan Wojciech Żelezik – Zastępca Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej.
Przypomniał, że na poprzedniej sesji, Sejmik przekazał kwotę 2 mln zł. dla gmin, które
ucierpiały na skutek fali powodziowej. Po przejściu kolejnej fali, zniszczenia zostały
spotęgowane, zaszła więc potrzeba zwiększenia środków z 2 do 2,5 mln zł. Pierwotnie
środki miały być przekazane bezpośrednio na pomoc dla osób poszkodowanych,
jednak z uwagi na fakt, że szeroko zakrojoną pomoc dla powodzian zadeklarował
Rząd i skarb państwa, pomoc Sejmiku powinna być przeznaczona dla samorządów,
które są zobowiązane do naprawy gminnej infrastruktury drogowej. Do pierwotnej listy
gmin dopisane zostały Dwikozy i Tarłów, które ucierpiały na skutek II fali powodziowej.
Następnie przedstawił podział środków pomiędzy poszczególne samorządy (tabela
stanowi załącznik do projektu uchwały.)
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie
przyjęcie pozytywnej opinii do przedstawionego projektu uchwały.
Komisja jednomyślnie wyraziła opinię pozytywną (załącznik nr 5 do protokołu).

Ad. 1d i e)
Członkowie Komisji otrzymali projekty uchwały:
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie,
w drodze darowizny, od Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości położonej
w Kielcach przy ul. Kusocińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0022
jako działki: nr 60/36 i nr 60/38 o łącznej pow. 0,7106 ha (załącznik do akt XXXIX sesji
Sejmiku).
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w drodze darowizny, od Gminy Kielce nieruchomości położonej w Kielcach przy
ul. Kusocińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0022 jako działka
nr 60/31 o pow. 0,0520 ha. (załącznik do akt XXXIX sesji Sejmiku).
Projekty uchwał przedstawił Pan Roman Dziedzic – Dyrektor Departamentu Mienia
Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego.
Przewodniczący obrad – zdał pytanie, czy jest możliwe porozumienie z Miastem
Kielce w celu kompleksowego uporządkowania własności poszczególnych działek?
Pan Roman Dziedzic – wyjaśnił, że brak działań w tym zakresie nie jest skutkiem złej
woli władz Miasta, ale brakiem środków finansowych. Wyjaśnił, że wiele spraw
własnościowych nie jest właściwie uregulowanych – np. własność gruntów pod
drogami wojewódzkimi.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący obrad poddał pod
głosowanie przyjęcie pozytywnych opinii do przedstawionych projektów uchwał.
Komisja jednomyślnie wyraziła opinie pozytywne (załączniki nr 6 i 7 do protokołu).

Ad. 2)
Członkowie Komisji otrzymali Informację Świętokrzyskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Kielcach z realizacji inwestycji oraz zadań z zakresu bieżącego
utrzymania (załącznik nr 8 do protokołu).
Informację przedstawił Pan Dariusz Wróbel – Zastępca
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Dyrektora

Komisja przyjęła informację do wiadomości.

Ad. 1f)
Członkowie Komisji otrzymali 11 projektów uchwał w sprawie zmian
województwa na 2010r. (załączniki do akt XXXIX sesji Sejmiku).

w

budżecie

Pani Maria Fidzińska – Dziurzyńska – Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego
omówiła projekty uchwał w poniższej kolejności:
• zmian w budżecie województwa na 2010r., polegających na zwiększeniu
łącznych kwot planu dochodów i planu wydatków budżetu województwa
o 11.033,18 zł., stanowiące środki pochodzące ze zwrotu niewykorzystanych
dotacji przez beneficjenta wraz z odsetkami dotyczące Działań Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013.
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łącznych kwot planu dochodów i planu wydatków budżetu o 1.197.655,00 zł.
w dziale 600 - Transport i łączność, stanowiącą płatności w ramach budżetu
środków europejskich na Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 20072013, z przeznaczeniem na realizację projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski
Wschodniej”.
• zmian w budżecie województwa na 2010r., polegających na dokonaniu zmian
w planie wydatków budżetu – przesunięciu między paragrafami w ramach
działu i rozdziału na kwotę 29.360,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań
wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
• zmian w budżecie województwa na 2010r., polegających
przesunięciu
między działami i rozdziałami planu wydatków budżetu na kwotę
1.499.936,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach „Odnowy
Wsi Świętokrzyskiej 2010”.
• zmian w budżecie województwa na 2010r., polegających na zwiększeniu
łącznej kwoty wydatków budżetu województwa o 50.000,00 zł.
z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania
pn.: Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej – Parku Etnograficznego w tokarni
w celu zachowania dziedzictwa kulturowego – podniesienie atrakcyjności
turystycznej regionu” (pokrycie zwiększonej kwoty wydatków nastąpi
z przychodów pochodzących z nadwyżki budżetu lat ubiegłych)
• zmian w budżecie województwa na 2010r., polegających na dokonaniu zmian
w planie wydatków budżetu – przesunięciu między paragrafami w ramach
działu i rozdziału na kwotę 5.300,00 zł.
dotyczącą działania 9.1.
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
• zmian w budżecie województwa na 2010r., polegających na dokonaniu
przeniesień między działami i rozdziałami na kwotę 230.000,00zł.
z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowo powstałej hali
sportowej Politechniki Świętokrzyskiej.
• zmian w budżecie województwa na 2010r., polegających na dokonaniu zmian
w planie wydatków budżetu – przesunięciu między działami i rozdziałami na
kwotę 96.000,00 zł. (zmniejszenie w dziale 801- Oświata i wychowanie;
zwiększenie w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
z przeznaczeniem na realizację zaleceń wynikających z decyzji Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, jak również Komendanta
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
• zmian w budżecie województwa na 2010r., polegających na zwiększeniu
o kwotę 4.975.672,00 zł:
o łącznej kwoty dochodów w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu
państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorząd województwa;
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z przeznaczeniem na zadanie związane z realizacją Wspólnej Polityki
Rolnej pod tytułem: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej
z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (dot. operacji:
„Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 8+170+11+610 Ostrów –
Ciszyca w gm. Tarłów).
• zmian w budżecie województwa na 2010r., polegających na zwiększeniu
łącznych kwot planu dochodów i planu wydatków budżetu województwa
o kwotę o 24.132.000,00 zł., stanowiącą środki dotacji celowej na realizację
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
• zmian w budżecie województwa na 2010r., polegających na:
o - zwiększeniu łącznej kwoty wydatków o 500.000,00 zł.,
o - zmian w planie wydatków na kwotę 2.000.000,00 zł. z przeznaczeniem
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
o - pokryciu zwiększonej kwoty wydatków z przychodów pochodzących
z nadwyżki budżetu lat ubiegłych.
o

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie
przyjęcie pozytywnych opinii do przedstawionych projektów uchwał.
Komisja jednomyślnie wyraziła opinie pozytywne (załączniki nr 9-19 do protokołu).

Ad. 1g i h)
Członkowie Komisji otrzymali projekty uchwał:
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/605/10 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie
województwa na 2010r. (załącznik do akt XXXIX sesji Sejmiku).
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/564/09 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu
województwa na 2010 rok. (załącznik do akt XXXIX sesji Sejmiku).
Projekty przedstawiła Pani Skarbnik Województwa.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie
przyjęcie pozytywnych opinii do ww. projektów uchwał.
Komisja jednomyślnie wyraziła opinie pozytywne (załącznik nr 20 i 21 do protokołu).
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Ad. 1i i j)
Członkowie Komisji otrzymali projekty uchwał:
- w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa. (załącznik
do akt XXXIX sesji Sejmiku).
- w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa
za I półrocze (załącznik do akt XXXIX sesji Sejmiku).
Projekty przedstawiła Pani Skarbnik Województwa.
Wyjaśniła, że zmiany w dotychczas obowiązujących uchwałach trybowych są
wymagane z uwagi na nowelizację ustawy o finansach publicznych, w której przyjęto
inne od dotychczasowych rozwiązania w zakresie planowania i sprawozdawczości
budżetowej.
Poinformował, ze przyszłoroczny budżet będzie miał charakter budżetu zadaniowego i
musi być przyjęty przez Sejmik do końca stycznia 2011 roku. Stąd potrzeba podjęcia
wcześniej niż dotychczas prac planistycznych przez wszystkie departamenty urzędu.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie
przyjęcie pozytywnych opinii do przedstawionych projektów uchwał.
Komisja jednomyślnie wyraziła opinie pozytywne (załącznik nr 22 i 23 do protokołu).

Ad. 3)
Komisja jednomyślnie przyjęła plan pracy do m-ca października 2010 roku. (załącznik
nr 24 do protokołu)

Ad. 4)
Spraw różnych nie zgłoszono.

Innych spraw różnych nie zgłoszono.
Posiedzenie zostało zakończone o godz. 9.30

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Protokół sporządziła:
Marta Solińska –Pela
Bogusław Moskal

