Porządek obrad X sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
w dniu 25 czerwca 2015 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.
1. Otwarcie X sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wystąpienie Pana Walerija Korowija – Przewodniczącego
Administracji Państwowej Obwodu Winnickiego.
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. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego
za 2014 rok:
a) wystąpienie Marszałka Województwa:
- przedstawienie sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego
za 2014r. wraz z opinią biegłych rewidentów,
- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa
Świętokrzyskiego za 2014r. wraz z informacją o stanie mienia samorządu
Województwa
Świętokrzyskiego
oraz
opinią
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej w Kielcach,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały

10.2. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2014r.:
a) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Opinii
Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2014r. oraz wniosku w sprawie
absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania
budżetu za 2014r.,
b) odczytanie przez Przewodniczącego Sejmiku Opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach do wniosku Komisji Rewizyjnej Sejmiku w sprawie
absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania
budżetu za 2014r.
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego województwa:
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a) wystąpienie Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego – p. Elżbieta Socha- Stolarska,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała
w Czerwonej Górze na wynajem powierzchni 2 400m2
z przeznaczeniem na 65 miejsc parkingowych na okres 4 lat:
a)
b)
c)
d)

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

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na
wynajem pomieszczenia o łącznej powierzchni 37, 30m2 na terenie
krytej pływalni, na okres 3 lat:
a)
b)
c)
d)

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

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na wynajem
pomieszczeń o łącznej powierzchni 848,53m2, na okres czterech lat:
a)
b)
c)
d)

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

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych
warunków i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury:
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 wyrażenia zgody na nabycie
przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze umowy sprzedaży,
od osób fizycznych nieruchomości gruntowej położonej w Kazimierzy
Wielkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0001 jako działki:
nr 1404/2 o pow. 0,0372 ha i nr 1411/4 o pow. 0,0077ha:
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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

17. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
17.1. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Skorzeszyce,
17.2 . wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Korczyn:
a)
b)
c)
d)

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

18.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

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela
Sejmiku do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach:
a)
b)
c)
d)

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

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów
Pomocy Społecznej za rok 2014:
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 udzielenia przez
Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom
samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego: Powiatowi
Koneckiemu, Powiatowi Ostrowieckiemu, Gminie Kielce, w związku
z realizowanym projektem pn. „ PWP Mój nowy zawód w zielonej
gospodarce” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007- 2013:
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a)
b)
c)
d)
e)

wystąpienie Członka Zarządu – p. Kazimierz Kotowski,
stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
stanowisk Komisji Budżetu i Finansów,
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

23. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie
województwa na 2015r.:
a)
b)
c)
d)

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

24.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Muzeum Wsi Kieleckiej
w przedmiocie działalności statutowej jednostki oraz przebiegu
realizacji zadań inwestycyjnych:
a) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – p. Krzysztof Dziekan,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały

25.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Świętokrzyskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach w przedmiocie działalności
statutowej jednostki ze szczególnym uwzględnieniem realizacji
programów w ramach pomocy finansowej z Sekretariatu Regionalnego
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:
a) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- p. Krzysztof Dziekan,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały

26. Sprawozdanie z działalności Biura Regionalnego Województwa
Świętokrzyskiego w Brukseli za rok 2014.
27. Informacja z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, według stanu na
dzień 31 grudnia 2014 roku.
28. Sprawy różne.
29. Zamknięcie obrad X sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
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