Protokół nr 3/14
posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się 20 lutego 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach (w godz.11.30-12.15)
Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - dr Grzegorz Świercz.
W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Komisji oraz osoby zaproszone zgodnie z listami
obecności stanowiącymi załączniki nr 2 i 3.
Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji poniższy porządek obrad:
1) Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zamiaru likwidacji
internatu przy Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy.
2) Sprawozdanie dotyczące wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.
3) Informacja na temat stanu realizacji projektu partnerskiego ,,PWP Mój nowy zawód w
zielonej gospodarce” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
4) Informacja z realizacji przedsięwzięć patriotycznych i obywatelskich
w województwie świętokrzyskim w roku 2014.
5) Sprawy różne.
Członkowie Komisji otrzymali materiały do powyższych punktów za pośrednictwem
portalu (https://www.e-swietokrzyskie.pl/sejmik) w zakładce: Sesje Sejmiku, katalog V sesja –
23 luty 2015 oraz w zakładce komisji.
Przebieg posiedzenia:
Ad 1.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru likwidacji internatu przy Policealnej Szkole
Medycznej
przedstawiła Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki Małgorzata Kowalińska. Pani Dyrektor poinformowała
członków Komisji o powodach zamiaru likwidacji internatu: niedostatecznym wykorzystaniu
miejsc w internacie (korzysta z nich 11 na 150 uczniów) oraz ponoszeniu kosztów utrzymania
budynku i kadry pracowniczej. Dodała również, że istnieje możliwość zaadaptowania
budynku przez szkołę i zapewnienia miejsc pracy dla większości pracowników a uczniowie
znajdą zakwaterowanie w domach prywatnych w Morawicy lub w internacie czy bursie
w Kielcach.
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W dyskusji udział wzięli członkowie Komisji: Tadeusz Kowalczyk, Grzegorz Świercz oraz
Małgorzata Stanioch. Mimo początkowych wątpliwości radnej Małgorzaty Stanioch
dotyczących utrzymania atrakcyjności szkoły na dotychczasowym poziomie po zamknięciu
internatu, radni po dokonaniu bilansu korzyści i strat uznali, że przedstawione rozwiązanie
będzie najbardziej sensowne.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Opinia Nr 3/15 stanowi
załącznik nr 4.
Ad 2.
Pani Dyrektor Małgorzata Kowalińska przedstawiła sprawozdanie dotyczące wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego
Podkreśliła, że w tym roku dopłaty do wynagrodzeń nauczycieli nie będą konieczne,
ponieważ kadra pedagogiczna osiągnęła wymagany ustawą poziom średniego wynagrodzenia
(dokument na piśmie stanowi załącznik nr 5).
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Komisję do wiadomości bez uwag.

Ad 3.
Informację na temat stanu realizacji projektu partnerskiego ,,PWP Mój nowy zawód
w zielonej gospodarce” przedstawił Pan Grzegorz Orawiec Dyrektor Departamentu
Polityki Regionalnej (załącznik nr 6).
Przewodniczący Komisji Grzegorz Świercz zapytał ilu techników zostanie wykształconych
dzięki temu projektowi.
Pan Grzegorz Orawiec odpowiedział, że 180 uczniów jest objętych programem.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk zwrócił uwagę na wyposażenie szkół.
Zauważył, że zaopatrzenie ich w sprzęt nie powinno się ograniczać jedynie do zakupu
komputerów.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad 4.
Komisja jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości przedstawioną przez Panią
dyrektor Małgorzatę Kowalińską informację z realizacji przedsięwzięć patriotycznych
i obywatelskich w województwie świętokrzyskim w roku 2014 (załącznik nr 7).
Ad 5.
Przewodniczący Komisji ogłosił potrzebę wyznaczenia przedstawiciela Samorządu
Województwa Świętokrzyskiego do składu konwentu Wyższej Szkoły Zawodowej
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w Sandomierzu. Ustalono, że decyzja zostanie podjęta po dodatkowej konsultacji z radnymi
w przerwie obrad sesji Sejmiku 23 lutego br.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk poruszył temat nieprawdziwych
informacji medialnych dotyczących Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, które
przedstawiały samorząd województwa w złym świetle.
Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji

Dr Grzegorz Świercz

Protokół sporządziła:
Maria Mierzwa
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