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Protokół Nr 6/15
posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się 27 kwietnia 2015 r. w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach
(w godz.9.45-10.30).
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 załączonymi listami obecności (załączniki nr 2 i 3).
Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji poniższy porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie:
1.1. uchwalenia „Programu rozwoju bazy sportowej na 2015 r. i lata następne
w województwie świętokrzyskim”.
1.2. likwidacji internatu w Policealnej Szkole Medycznej im. H. Chrzanowskiej
w Morawicy.
1.3. udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie
działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej.
1.4. przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa
Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2014 rok.
2. Przyjęcie sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za 2014 rok,
przedłożonych przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury.
3. Sprawy różne.
Członkowie Komisji otrzymali materiały do powyższych punktów za pośrednictwem portalu
(https://www.e-swietokrzyskie.pl/sejmik) w zakładce: Sesje Sejmiku, katalog VII sesja – 27.04.
2015r. oraz w zakładce komisji.
Ad 1.1
Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Jacek
Kowalczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju bazy
sportowej na 2015 r. i lata następne w województwie świętokrzyskim. Wyjaśnił, że w roku
bieżącym województwo świętokrzyskie otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
i Turystyki w wysokości 7 717 900 zł. Są to środki przekazane z Totalizatora Sportowego,
który zasila Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. W przypadku inwestycji realizowanych
przez samorządy dofinansowanie wynosi 33%, a wyjątkowo do 70% gdy na terenie gminy
nie funkcjonuje pełnowymiarowa hala sportowa. W pierwszej części pierwszej znalazły się
inwestycje kontynuowane w gminach Bejsce, Wiślica, Sadowie, w mieście i gminie Pińczów,
w Diecezji Kieleckiej oraz na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ogólna
kwota dofinansowania tych inwestycji wynosi 5 mln zł. W drugiej części programu ujęto
inwestycje nowo rozpoczynane, prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kielcach, Gminę Sitkówka-Nowiny, Miasto Starachowice, Powiat Konecki, Gminę
Michałów, Miasto i Gminę Połaniec, Gminę Smyków, Miasto i Gminę Końskie oraz Miasto
Kielce, na realizację których przewidziano kwotę 2 mln 700 tys. zł. Podkreślił, że wszystkie
samorządy, które zgłaszały projekty, otrzymały wsparcie finansowe. Ważne jest pełne
wykorzystanie przyznanej puli środków, w przeciwnej sytuacji zostanie pomniejszona
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przyszłoroczna kwota dla województwa na realizację programu.
zaopiniowanie projektu uchwały przez Komisję.

Wniósł o pozytywne

W dyskusji głos zabrał radny Andrzej Kryj, który zapytał o możliwości i wielkość
dofinansowania planowanej inicjatywy budowy Stadionu Lekkoatletycznego przy Zespole
Szkół Mistrzostwa Lekkoatletycznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Dyrektor Jacek Kowalczyk wyjaśnił, że biorąc pod uwagę fakt, iż jest to inwestycja
regionalna, wysokość dofinansowania wynosi do 33% . Dofinansowanie można również
otrzymać z Ministerstwa Sporu i Turystki (po otrzymaniu rekomendacji Polskich Związków
Sportowych) w ramach inwestycji strategicznych dla polskiego sportu. W takim przypadku
dofinansowanie (niezwykle trudne do uzyskania) wynosi 50%.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Opinia Nr 5/15 stanowi
załącznik nr 4.
Ad 1.2
Dyrektor Jacek Kowalczyk omówił projekt uchwały w sprawie likwidacji internatu
w Policealnej Szkole Medycznej im. H. Chrzanowskiej w Morawicy. Przypomniał,
że likwidacja internatu jest konieczna z powodu małego zainteresowania placówką wśród
studentów. Podkreślił również, że położenie szkoły pozwala studentom na łatwy dojazd oraz
daje możliwość skorzystania z pobliskich noclegów. Studenci mają również do dyspozycji
Bursę nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 30 w Kielcach oraz internat przy Zespole Szkół
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie. Zapewnił, że czynione są starania
o zabezpieczenie miejsc pracy przynajmniej dla części osób zatrudnionych w internacie.
Pracownicy pedagogiczni od 1 września br. będą mieli możliwość pracy w szkole na
stanowiskach zgodnych z posiadanymi przez nich kompetencjami. W odniesieniu do
pracowników obsługi prowadzone jest rozeznanie w zakresie możliwości podjęcia przez nich
pracy w innych jednostkach budżetowych. Wniósł o pozytywne zaopiniowanie projektu
uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Opinia Nr 6/15 stanowi
załącznik nr 5.
Ad 1.3
Dyrektor Jacek Kowalczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi
Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie działalności Powiatowej Biblioteki
Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej. Poinformował o sposobie funkcjonowania placówki,
która została utworzona na bazie filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Podkreślił,
że powiat skarżyski jako jedyny z powiatów w województwie świętokrzyskim podjął się
realizacji tego zadania. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy powiatem skarżyskim
i województwem świętokrzyskim w dniu 5 grudnia 2013r. województwo udzieliło pomocy
finansowej w formie dotacji celowej w roku 2014. Środki te zostały przeznaczone na
pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników pedagogicznych Biblioteki.
W roku bieżącym powiat skarżyski ponowił prośbę o przyznanie kolejnej dotacji na ten cel.
Pomoc finansowa na częściowe pokrycie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej
ze strony województwa będzie stanowiła wypełnienie podjętych wcześniej zobowiązań.
Wniósł o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.
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Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Opinia Nr 7/15 stanowi
załącznik nr 6.
Ad 1.4
Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji. Kultury, Sportu i Turystyki Jacek
Kowalczyk przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu
Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2014 rok w części
opracowanej przez departament. Dokument przedstawia informacje na temat wysokości kwot
przeznaczonych na konkursy z zakresu: kultury fizycznej (sport dzieci i młodzieży);
edukacji (organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, olimpiad i wydarzeń edukacyjnych),
kultury (organizacja m.in. kongresów i imprez kulturalnych) oraz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami. Na ten cel przekazano kwotę w wysokości 1 690 085 zł. W ramach trybu
pozakonkursowego przekazano kwotę 90 980 zł. Suma kwot zaangażowanych przez
organizacje pozarządowe do realizacji zawartych umów wyniosła 6 189 547 zł. Wniósł
o pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia Nr 8/15
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad 2.
Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji. Kultury, Sportu i Turystyki Jacek
Kowalczyk przedstawił informację o sprawozdaniach rocznych z wykonania planu
finansowego za 2014 rok, przedłożonych przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury:
Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Filharmonię Świętokrzyską im. Oskara Kolberga,
Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda
Gombrowicza, Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego, Muzeum Narodowe
w Kielcach i Muzeum Wsi Kieleckiej ( zgodnie z treścią załącznika nr 8).
W dyskusji, w której głos zabrali: radny Marek Strzała, przewodniczący Komisji
Grzegorz Świercz, wiceprzewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, dyrektor
departamentu Jacek Kowalczyk wyjaśniona została kwestia 113% wykonania planu przez
Teatr im. Stefana Żeromskiego. Jest to spowodowane wystawieniem większej, niż zakładano
na początku roku ilości spektakli (227), które obejrzała rekordowa ilość widzów. Podana
została również informacja nt. sposobu funkcjonowania Filharmonii w weekendy
i możliwości organizacji koncertów w tym czasie. W soboty w obiekcie prowadzone są
zajęcia edukacyjne dla dzieci, które cieszą się ogromną popularnością. W niedzielę muzycy
Filharmonii odbywają koncerty wyjazdowe. W tych dniach Filharmonia prowadzi także
działalność gospodarczą i wynajmuje sale budynku zewnętrznym organizatorom koncertów.
Zwrócono również uwagę na fakt, że Filharmonia planując liczbę koncertów musi brać pod
uwagę ilość odbiorców, aby nie ponosić dodatkowych kosztów przedsięwzięcia.
Na zakończenie dyskusji wiceprzewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk (jako radny
poprzednich dwóch kadencji Sejmiku ) z satysfakcją podkreślił, że mimo początkowych obaw
i niepewności, które towarzyszyły niektórym decyzjom w sprawach związanych
z funkcjonowaniem wojewódzkich instytucji kultury, podmioty radzą sobie dobrze i nie
przynoszą strat.
Komisja przyjęła sprawozdanie do akceptującej wiadomości.
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Ad 3.1.
Komisja jednogłośnie wytypowała kandydaturę Pana Przewodniczącego Grzegorza Świercza
na przedstawiciela Sejmiku w pracach komisji ds. nagród przyznawanych w ramach
konkursu ,,Talenty Świętokrzyskie” (korespondencja w tej sprawie stanowi załącznik nr 9).
Ad 3.2.
Członkowie Komisji otrzymali za pośrednictwem portalu Radnych Województwa projekt
Stanowiska Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Strategii Rozwoju, Promocji
i Współpracy w sprawie wsparcia inicjatywy wpisania ,,Krzemionek” na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO, w którym zostały zawarte ustalenia z wyjazdowego posiedzenia
połączonych komisji w dniu 15 maja 2015 r. (załącznik nr 10).
Przewodniczący Komisji zapytał, czy członkowie Komisji chcieliby zgłosić uwagi do treści
dokumentu. Dodał, że omawiany projekt stanowiska uzyskał akceptację Komisji Strategii
Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.
Radny Andrzej Kryj bardzo dobrze ocenił przygotowany dokument. Uzasadnił,
że stanowisko w pełni oddaje intencje wyrażone przez uczestników posiedzenia Komisji.
Komisja upoważniła Przewodniczącego Komisji - Grzegorza Świercza do przedstawienia
stanowiska na sesji Sejmiku.
Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji

Dr Grzegorz Świercz

Protokół sporządziły:
Maria Mierzwa
Barbara Chrzęszczyk

