Protokół Nr 7/15
posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku, które odbyło się 18 maja 2015r.
w gmachu Rektoratu i Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach,
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 (w godz. 13.30- 13.45, przed roboczą częścią VIII sesji
Sejmiku).

Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - dr Grzegorz Świercz.
W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Komisji oraz zastępca dyrektora Departamentu
Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Małgorzata Kowalińska (lista obecności
stanowi zał. nr 2).
Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji poniższy porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa
świętokrzyskiego.
2. Sprawy różne.
Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały za pośrednictwem portalu Radnych
Województwa pod adresem: (https://www.e-swietokrzyskie.pl/sejmik) w zakładce: Sesje
Sejmiku, katalog VIII sesja – 18.05. 2015r.
Ad 1.1.
Z-ca dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki –
Małgorzata Kowalińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wyjaśniła, że w roku
bieżącym z uwagi na ograniczone możliwości budżetu województwa, zaplanowano na
realizację zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami kwotę 150 tys. zł.
Zgodnie z treścią załącznika do uchwały największą pomoc w wys. 20.000 zł. otrzyma
Klasztor na Świętym Krzyżu na przeprowadzenie prac w klasztorze, kościele i przyległych
pomieszczeniach. Ponadto proponuje się udzielenie dotacji na konserwację i remonty
w obiektach sakralnych w Pińczowie (15 tys. zł), Zawichoście (15 tys. zł) , Skalbmierzu
(12 tys. zł), Baćkowicach (10 tys. zł), Młodzawach Małych (10 tys. zł), Chęcinach
(10 tyś. zł ), Bejscach (11 tys. zł), Sokolinie (10 tys. zł), Szczaworyżu (7 tys. zł), Piasku
Wielkim (5 tys. zł). Przewiduje się również wsparcie finansowe w wys. 15 tys. zł dla
zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu oraz 10 tys. zł dla Muzeum Przyrody
i Techniki Ekomuzeum w Starachowicach. Uchwała Sejmiku będzie stanowić podstawę do
zawarcia umowy o udzielenie dotacji z beneficjentem.
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Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Opinia Nr 9/15 stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji

Dr Grzegorz Świercz

Protokół sporządziła: Barbara Chrzęszczyk
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