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Porządek obrad V sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
w dniu 23 lutego 2015 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.
1. Otwarcie V sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Prezentacja
modelu
nieodpłatnego
poradnictwa
prawnego
i obywatelskiego, wypracowanego w ramach projektu „Opracowanie
kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa
prawnego i obywatelskiego w Polsce” - Pani Ewelina Woźna ekspertka z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
4. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
5. Wybór sekretarzy obrad.
6. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.
7. Zapytania i interpelacje Radnych.
8. Informacja Marszałka Województwa z działalności Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
9. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku
z działalności w okresie między sesjami.
10.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
10.1. likwidacji aglomeracji Styków,
10.2. likwidacji aglomeracji Cedzyna,
10.3. likwidacji aglomeracji Wiślica,
10.4. likwidacji aglomeracji Brody,
10.5. likwidacji aglomeracji Sędziszów:
a)
b)
c)
d)

wystąpienie Członka Zarządu – p. Piotr Żołądek,
stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
dyskusja,
głosowanie uchwał

11.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
11.1. wyznaczenia aglomeracji Styków,
11.2. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Cedzyna,
11.3. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wiślica,
11.4. wyznaczenia aglomeracji Brody,
11.5. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sędziszów,
11.6.zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Daleszyce,
11.7.zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Połaniec:
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a)
b)
c)
d)

wystąpienie Członka Zarządu – p. Piotr Żołądek,
stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
dyskusja,
głosowanie uchwał

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni
przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji
tych upraw w 2015 roku w województwie świętokrzyskim:
a)
b)
c)
d)

wystąpienie Członka Zarządu – p. Piotr Żołądek,
stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
dyskusja,
głosowanie uchwały

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego
Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego:
a)
b)
c)
d)

wystąpienie Przewodniczącego Sejmiku – p. Arkadiusz Bąk,
stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego,
dyskusja,
głosowanie uchwały

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru likwidacji
internatu w Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy:
a)
b)
c)
d)

wystąpienie Członka Zarządu – p. Agata Binkowska,
stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
dyskusja,
głosowanie uchwały

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzania
zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Świętokrzyskiego dotyczącej opracowania „Planu Zagospodarowania
Przestrzennego
Miejskiego
Obszaru
Funkcjonalnego
Ośrodka
Wojewódzkiego”:
a)
b)
c)
d)

wystąpienie Członka Zarządu – p. Agata Binkowska,
stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
dyskusja,
głosowanie uchwały

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Miasta Kielce - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu
pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa
realizowanego w ramach „ Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”:
a)
b)
c)
d)
e)

wystąpienie Członka Zarządu – p. Piotr Żołądek,
stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
dyskusja,
głosowanie uchwały
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17.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015-2028:
a)
b)
c)
d)

wystąpienie Skarbnika Województwa – p. Maria Fidzińska- Dziurzyńska,
stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
dyskusja,
głosowanie uchwał

18.Rozpatrzenie projektów uchwał
województwa na 2015 rok:
a)
b)
c)
d)

w

sprawie

zmian

w

budżecie

wystąpienie Skarbnika Województwa – p. Maria Fidzińska- Dziurzyńska,
stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
dyskusja,
głosowanie uchwał

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego:
a) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – p. Krzysztof Dziekan,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały

20.Przyjęcie „Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego”.
21.Sprawy różne.
22.Zamknięcie obrad V sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

