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Porządek obrad VI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
w dniu 23 marca 2015 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.
Otwarcie VI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
Stwierdzenie kworum.
Wręczenie wyróżnień Rady Programowej TVP Kielce.
Przedstawienie opracowania SVS
Statystyczne
Vademecum
Samorządowca- Pani Agnieszka Piotrowska- Piątek, dyrektor Urzędu
Statystycznego w Kielcach.
5. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
6. Wybór sekretarzy obrad.
7. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.
8. Zapytania i interpelacje Radnych.
9. Informacja Marszałka Województwa z działalności Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
10. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku
z działalności w okresie między sesjami.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
przez Województwo Świętokrzyskie, od Gminy Morawica, w drodze
darowizny, prawa własności nieruchomości położonych na terenie
gminy Morawica, w obrębie Obice, oznaczonych jako działki nr 262/1
o pow. 0,2230 ha, nr 150/8 o pow. 0,0051 ha, nr 147/8 o pow. 0,0174
ha, nr 147/6 o pow. 0,0127 ha, nr 147/4 o pow. 0,0118 ha i nr 51 o pow.
0,0300 ha:
1.
2.
3.
4.

a)
b)
c)
d)
e)

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

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
przez Województwo Świętokrzyskie od Gminy Pińczów, w drodze
darowizny, prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy
Pińczów, w obrębie Brzeście, oznaczonej jako działki: nr 791/1 o pow.
0,0617 ha, nr 785/1 o pow. 0,0279 ha, nr 1313/4 o pow. 0,0111 ha i nr
1317/1 o pow. 0,1555 ha:
a)
b)
c)
d)
e)

wystąpienie Członka Zarządu – p. Agata Binkowska,
stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
dyskusja,
głosowanie uchwały
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13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycia
przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze umowy sprzedaży, od
osób fizycznych, nieruchomości gruntowych położonych na terenie
miasta Końskie, oznaczonych w ewidencji gruntów, w obr. 0001
Końskie, jako działki nr ewid. : 648/2 o pow. 0,0794 ha, 767/2 o pow.
0,0217 ha i 755/3 o pow. 0,0201 ha oraz w obr. 0005 Końskie, jako
działka nr ewid. 4399/2 o pow. 0,0019 ha, pozostałych po przejęciu
nieruchomości na potrzeby inwestycji polegającej na przebudowie drogi
wojewódzkiej Nr 728:
a)
b)
c)
d)
e)

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

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze umowy sprzedaży, od
osoby fizycznej, nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy
Wiślica, oznaczonej w ewidencji gruntów w obr. Gorysławice jako
działka nr ewid. 306/5 o pow. 0,1198 ha, pozostałej po przejęciu
nieruchomości na potrzeby inwestycji polegającej na przebudowie drogi
wojewódzkiej Nr 776:
a)
b)
c)
d)
e)

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

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „ Zasad udzielenia
pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa
Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia
ze Wschodu”:
a)
b)
c)
d)

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

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z działań
podejmowanych w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 w 2014r.:
a)
b)
c)
d)

wystąpienie Członka Zarządu – p. Kazimierz Kotowski,
stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
dyskusja,
głosowanie uchwały

17. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
17.1. likwidacji aglomeracji Zagnańsk,
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17.2. likwidacji aglomeracji Klimontów:
a)
b)
c)
d)

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

18. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
18.1. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zagnańsk,
18.2. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Klimontów:
a)
b)
c)
d)

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

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia
Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu:
a)
b)
c)
d)

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

20.Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie określenia zadań Samorządu
Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane
w 2015r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych:
a)
b)
c)
d)

wystąpienie Członka Zarządu – p. Piotr Żołądek,
stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
dyskusja,
głosowanie uchwały

21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji
Świętokrzyskiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2012- 2017
za 2013 rok:
a)
b)
c)
d)

wystąpienie Członka Zarządu – p. Piotr Żołądek,
stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
dyskusja,
głosowanie uchwały

22.Rozpatrzenie projektu uchwały 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 uchwały
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23.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie
województwa na 2015 rok:
a)
b)
c)
d)

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

24. Wskazanie przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:
a) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej
i Spraw Rodziny- p. Sławomir Marczewski,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały

25. Sprawy różne.
26. Zamknięcie obrad VI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

