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Protokół Nr 4/15
posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się 23 marca 2015 r. w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach
(w godz. 8.45- 10.00).
Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1.
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. Informacja o sytuacji finansowej instytucji kultury w 2014 r.
2. Informacja Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP o harcerstwie w województwie
świętokrzyskim oraz organizacji 42. Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Zasad udzielania pomocy
materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków
oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu.”
4. 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
marzec 2015 oraz w zakładce komisji.
Przebieg posiedzenia:
Ad 1.
Informację o sytuacji finansowej instytucji kultury w 2014 r. przedstawił Dyrektor
Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Jacek Kowalczyk
(załącznik nr 4). Zwrócił uwagę na działania inwestycyjne prowadzone w minionym roku
przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach („Rewitalizacja Miasta Kielce – przywrócenie
przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion – Ogród”
oraz „Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województw świętokrzyskiego
z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy”); Muzeum Narodowe w Kielcach
(„Przebudowa dziedzińca pałacu biskupów krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury”,
„Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województw świętokrzyskiego
z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy”); Muzeum Wsi Kieleckiej
„Przebudowa Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie oraz Wojewódzką
Bibliotekę Publiczna w Kielcach, która podpisała umowę na opracowanie dokumentacji
projektowo –kosztorysowej ”Centrum digitalizacji oraz publicznego dostępu do zasobów
cyfrowych i multimedialnych”. Podkreślił, że wszystkie inwestycje realizowano przy
zachowaniu płynności finansowej podmiotów.
Podsumowując działalność instytucji kultury Dyrektor Kowalczyk zaznaczył, że liderem
w pozyskiwaniu środków jest Muzeum Wsi Kieleckiej, a Teatr im. Stefana Żeromskiego
w Kielcach odnotował rekordową sprzedaż biletów.
Przewodniczący Grzegorz Świercz zapytał czy istnieją zagrożenia dla stanu finansowego
wojewódzkich instytucji kultury i ich działalności w roku bieżącym?
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Dyrektor Jacek Kowalczyk ocenił, że takich zagrożeń nie dostrzega.
Radny Tadeusz Kowalczyk wyraził zadowolenie z działań prowadzonych w 2014 roku
przez instytucje kultury. Podkreślił, że wszystkie inwestycje były przemyślane i dzięki temu
nie przyniosły strat. Uznał również, że władze miasta powinny bardziej angażować się
we wspieranie instytucji, które mają siedzibę w Kielcach, takich jak: Wojewódzka
Biblioteka Publiczna czy Teatr im. Stefana Żeromskiego. W związku z powyższym
zaproponował nawiązanie współpracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku
z odpowiednimi Komisjami Rady Miasta w Kielcach.
Przewodniczący Komisji przychylił się do tej inicjatywy.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad 2.
Informację o działalności harcerstwa w województwie świętokrzyskim oraz organizacji 42.
Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej przedstawił Komendant Kieleckiej Chorągwi ZHP
hm. Tomasz Rejmer.
Członkowie Komisji obejrzeli prezentację filmową, w której przedstawiono harcerstwo jako
organizację stosującą metodę wychowawczą wspierającą młodzież we wszechstronnym
rozwoju poprzez wzmacnianie i rozwijanie kompetencji.
Komendant hm. Tomasz Rejmer nawiązując do danych statystycznych podkreślił, że liczba
harcerzy zmienia się dynamicznie. Dodał również, że obecnie największym problemem
instytucji jest odpływ kadry.
Przewodniczący Grzegorz Świercz zauważył, że Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej
a także Rajd Świętokrzyski wpisują się w koncepcję promocji województwa i w związku
z tym udzielenie wsparcia finansowego dla tych wydarzeń jest uzasadnione.
Kolejna prezentacja filmowa dotyczyła organizacji i założeń Harcerskiego Festiwalu Kultury
Młodzieży Szkolnej. Podkreślono w niej kulturotwórczą i edukacyjną istotę Festiwalu.
Komendant hm. Tomasz Rejmer omówił strukturę finansową oraz wskazał na możliwości
udoskonalenia formy Festiwalu przy uwzględnieniu roli mediów. Dla organizatorów
Festiwalu kwestią niezwykle istotną jest wsparcie koncertu na Kadzielni oraz możliwość
emisji telewizyjnej w kanałach o zasięgu ogólnopolskim. Dzięki nakładom finansowym, które
w poprzednich latach były większe udało się uzyskać zainteresowanie stacji takich jak TVP1,
TVP2 czy TVP ABC. Komendant chciałby również aby koncert ,,Gospodarze-Gościom”,
w którym udział biorą najlepsze zespoły z całego województwa, odbywał się pod patronatem
Marszałka Województwa (informacja na piśmie stanowi załącznik nr 5).
Przewodniczący Komisji Grzegorz Świercz zaproponował zamknięcie tematu
skierowaniem wystąpienia do Marszałka Województwa zawierającego prośbę o wsparcie
finansowe dwóch przedsięwzięć Kieleckiego Oddziału ZHP: Rajdu Świętokrzyskiego
i Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.
Komisja jednogłośnie przychyliła się do tej inicjatywy (pismo w tej sprawie stanowi
załącznik nr 6).
Ad 3.
Uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów
Samorządu Województwa świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia
ze Wschodu” przedstawił Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu
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i Turystyki Jacek Kowalczyk. Jak podkreślił, uchwała jest rezultatem nie tylko sugestii
płynących ze strony środowisk polonijnych, lecz także wyników analizy liczby studiujących
w województwie świętokrzyskim studentów zagranicznych. Wynika z niej, że na 281
studentów spoza Polski tylko 16 ma polskie pochodzenie i w związku z tym warto zabiegać
o tę konkretną grupę, szczególnie w kontekście coraz bardziej pogłębiającego się niżu
demograficznego.
Przewodniczący Grzegorz Świercz zapytał czy stypendium przewidziane dla studentów ze
Wschodu będzie miało charakter socjalny czy naukowy.
Dyrektor Kowalczyk wyjaśnił, że jest to dodatkowe stypendium mające na celu zachęcić
do studiowania w województwie świętokrzyskim i nie wyklucza ono dwóch pozostałych.
Radny Izydor Grabowski zaproponował, że z uwagi na dużą liczbę chętnych podobne
stypendium można utworzyć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Opinia Nr 4 stanowi
załącznik nr 6.
Ad 4.
Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Jacek
Kowalczyk przedstawił krótką informację dotyczącą kwestii przejęcia Muzeum w Wiślicy,
które docelowo zostanie włączone w struktury Muzeum Narodowego w Kielcach.
Radny Marek Strzała nawiązując do wypowiedzi Dyrektora Kowalczyka dotyczącej
sytuacji finansowej instytucji kultury zapytał czy duże zainteresowanie ofertą niektórych
instytucji kultury nie spowoduje utrudnienia dostępu do wydarzeń kulturalnych. Zaznaczył,
że być może należałoby wziąć pod uwagę rozbudowę niektórych obiektów.
Dyrektor Kowalczyk zapewnił, że nie ma takiej konieczności.
Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji
Dr Grzegorz Świercz

Protokół sporządziły:
Maria Mierzwa
Barbara Chrzęszczyk
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