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Protokół Nr 8/15
posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku, które odbyło się 18 czerwca
2015r. w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach w godz. 11.30-13.00.
Zaproszenie do udziału w posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
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 (listy obecności
stanowią zał. nr 2-4).
Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji poniższy porządek obrad:
1. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
wraz za 2014 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia szczegółowych
warunków i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na II półrocze 2015 r.
4. Sprawy różne.
Ad 1.
Pani Maria Fidzińska – Dziurzyńska – Skarbnik Województwa w imieniu Zarządu
Województwa zawnioskowała o rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2014 rok, co stanowi element
procedury absolutoryjnej. Szczegółowo omówiła treść ww. dokumentów (zgodnie z treścią
załączników nr 5 i 6). Na zakończenie swojej wypowiedzi poinformowała, że sprawozdania
z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2014 rok wraz z informacją o stanie
mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego zostały pozytywnie zaopiniowane przez
Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach.
W dyskusji głos zabrali:
Przewodniczący Komisji Grzegorz Świercz zapytał o przyczyny niskiego wykonania
wydatków w dziale 630 - Turystyka oraz poprosił o wyjaśnienie, jakie zadania były
realizowane w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne.
Pani Skarbnik poinformowała, że niska realizacja budżetu w dziale „Turystyka” wynika
z przedłużającego się etapu opracowania dokumentacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce
Wschodniej”, jak również przesunięcia terminu przygotowania materiałów do zezwoleń na
regulacje inwestycji drogowej oraz lokalnych protestów społecznych dotyczących przetargu
na poszczególne odcinki tras rowerowych. Wykonanie projektów zostało przesunięte na 2015
r. Odnośnie wydatków w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne wyjaśniła, że są one
związane z realizacją unijnego projektu LIFE+ „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na
Ponidziu" na terenie 3 obszarów Natura 2000.
Radny Marek Strzała nawiązując do wypowiedzi pani Skarbnik na temat najwyższej kwoty
wydatków przypadających na dział 600 – Transport i łączność oraz przewidywanych
w przyszłości największych nakładów na Kolej poinformował, że pojawiła się firma
konsultingowa, która przedstawiła propozycje dwu/trzykrotnego zwiększenia ilości
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przejazdów, przy tych samych środkach. Zwrócił uwagę, że jeżeli takie stwierdzenie jest
prawdziwe, to można by było o połowę taniej utrzymywać przewozy kolejowe.
Przewodniczący Komisji Grzegorz Świercz uznał, że nie jest możliwe zmniejszenie
kosztów wykonywania przewozów pasażerskich o połowę, ponieważ są stałe wydatki na
infrastrukturę.
Skarbnik Województwa poinformowała, że ze środków budżetu województwa zostały
zakupione: system automatycznego zliczania pasażerów i system automatycznego czasu
jazdy, które są zamontowane we wszystkich pojazdach szynowych Województwa
Świętokrzyskiego. Interpretacja wyników pomiaru posłuży do opracowań rozkładów jazdy.
Analizą danych zajmują się pracownicy Departamentu Infrastruktury. Sprawą bardzo ważną
jest ograniczenie pustych przejazdów. Podejmowanych jest wiele działań w celu poprawy
organizacji przewozów, podnosi się komfort jazdy, a nowo zakupione pojazdy są bardzo
luksusowe i powinny mobilizować do zamiany środka transportu.
Radny Tadeusz Kowalczyk zwrócił uwagę na nadwyżkę budżetową, która może świadczyć
o bardzo ostrożnym planowaniu wydatków, albo większym niż zakładano, wzroście
dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, co jest wskaźnikiem wzrostu i postępu.
Następnie odniósł się do alarmujących informacji prasowych na temat „wielkiego dramatu
świętokrzyskiej gospodarki, która obecnie przeżywa zapaść”. Wyraził oburzenie
nierzetelnością dziennikarzy.
Nawiązał do odbytego w roku ubiegłym w Województwie Świętokrzyskim Konwentu
Marszałków Województw i Przewodniczących Sejmików z całej Polski. Podkreślił, że goście
byli pod ogromnym wrażeniem korzystnych zmian, jakie dokonały się w regionie. Zdaniem
radnego nie da się zrozumieć tak rozbieżnych opinii w jednej sprawie. Zaznaczył, że ma
pretensje do mediów, które powinny być obiektywne. Krytyka nie powinna przeradzać się
w krytykanctwo, bo źle to wpływa na nastroje społeczne.
Przypomniał, że województwo świętokrzyskie w minionym roku otrzymało Statuetkę
Kazimierza Wielkiego za zajęcie pierwszego miejsca w Rankingu Inwestycyjnym
Województw przygotowanym przez czasopismo "Wspólnota". Ranking oceniał inwestycje
w infrastrukturę techniczną w latach 2011-2013. Wyłonił samorządy, które wykazały
największe zaangażowanie i wydatki inwestycyjne w tym zakresie. Wyniki rankingu
potwierdzają, że od lat, mimo kryzysu gospodarczego, znaczna część naszych wydatków
budżetowych to nakłady przeznaczane na inwestycje. Przyznana statuetka Kazimierza
Wielkiego, ma tu dodatkowe symboliczne znaczenie.
Przewodniczący Komisji zaznaczył, że media często podają negatywne informacje
i wyrwane z kontekstu zdania. Jako przykład podał, że w szpitalu leczy się 40 tys. pacjentów
rocznie, przy czym o tym fakcie się nie pisze, natomiast gdy pojawi się jeden niezadowolony
pacjent, pojawiają się artykuły na pierwszych stronach gazet.
Radny Andrzej Kryj zwrócił uwagę, że problem jest tego typu, iż jeżeli napełni się szklankę
wodą do połowy, to rację będą mieli zarówno ci, którzy będą twierdzili, że szklanka jest
w połowie pusta, jak i ci, którzy będą twierdzili, że jest w połowie pełna. Jeżeli się spojrzy na
dane demograficzne i ekonomiczne w województwie świętokrzyskim, to na tle innych
regionów nie są one wcale tak rewelacyjne. Zgodnie z wypowiedzią pani skarbnik, dokonany
postęp w odniesieniu do punktu wyjścia jest bardzo istotny, ale w porównaniu do sytuacji
w innych województwach, nasz region nie jest w stanie osiągnąć występujących tam
wskaźników wzrostu, pomimo „bardzo mocnego marszu do przodu”.
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Zdaniem radnego, sytuacja jest wyjątkowa, spore środki są wydawane na inwestycje,
powstaje jednak pytanie, czy trafnie? Czy dokonane inwestycje przyczyniają się do rozwoju
i stają się kołem zamachowym gospodarki (powodując dalszy samodzielny rozwój). Jeżeli
nie, to co się stanie, jeżeli tych środków nagle zabraknie? Jako przykład podał, że można
szkolić ludzi (są to tzw. wydatki miękkie) i bogacić firmy szkoleniowe. Czy te szkolenia
przełożą się potem na rynku pracy na samodzielnie wykonywanie zadań?
Przewodniczący Komisji oznajmił, że zajmując się zarządzaniem miał różne spojrzenie na
temat efektywności. Podkreślił, iż województwo samorządowe nie będzie tworzyło
bezpośrednio dochodu brutto, lecz ma zapewnić infrastrukturę do ludzkiej przedsiębiorczości
(większość PKB jest tworzona przez prywatne firmy).
W odniesieniu do sprawy szkoleń częściowo zgodził się z poglądem przedmówcy,
ale jednocześnie zwrócił uwagę, że w szkoleniach - zasadniczym kosztem są wydatki na
wynajem sal w hotelach, wydruk materiałów, sprzątanie, które też w określony sposób
inspirują gospodarkę. Efektywność szkoleń może nie jest tak widoczna, ale zyski okołoekonomiczne są daleko idące.
Odstępując od głównego tematu rozważań Radny Andrzej Kryj zapytał, czy problemy
związane z otwarciem dla ciężkiego ruchu na moście w Połańcu zostały rozwiązane, czy tiry
muszą nadal jechać okrężną drogą?
Do pytania odniósł się radny Izydor Grabowski, który wyjaśnił, że problem dotyczy drogi
biegnącej przez Staszów - Połaniec - Rytwiany. Mieszkańcy Rytwian nie wyrazili zgody na
tranzyt samochodów ciężarowych przez Rytwiany. Wykonano i umożliwiono przejazd inną
drogą biegnącą przez Staszów - Osiek (obwodnicą Osieka - różnica w czasie przejazdu
wynosi 3 minuty).
Radny Andrzej Pruś - poprosił o wyjaśnienia na temat bardzo wysokiego wykonania
dochodów województwa z tytułu dotacji i środków z funduszy celowych (wzrost
o 1509,75%).
Skarbnik Województwa poinformowała, że podany wzrost dochodów wystąpił w wyniku
ustawowego włączenia „Funduszu z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” do
budżetu województwa.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji przystąpił
do przegłosowania opinii o sprawozdaniach. Za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2014 rok głosowało
3 członków Komisji, 3 członków Komisji wyraziło sprzeciw.
Przewodniczący Komisji odczytał treść § 115 ust. 2 Statutu Województwa Świętokrzyskiego
zgodnie z którym, w przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego
Komisji. Stwierdził, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała ww.
dokumenty (opinia Nr 10/15 stanowi załącznik nr 7).
Ad 2.
Z-ca dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Małgorzata Kowalińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych
warunków i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Podkreśliła, że sprawowanie mecenatu
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kulturalnego przez samorządy jest ważnym czynnikiem rozwoju kultury. Uchwała Sejmiku
z 2008r. regulująca ww. kwestie posiadała pewne luki, dlatego opracowano nowy jej projekt
zapewniający przejrzystość postępowania. Zgodnie z treścią ww. dokumentu ustanawia się:
1) Świętokrzyską Nagrodę Kultury:
- I stopnia (w wysokości co najmniej 5 tys. zł) za szczególne osiągnięcia o charakterze
międzynarodowym, ogólnopolskim lub za całokształt osiągnięć
- II stopnia (w wysokości co najmniej 3 tys. zł) za osiągnięcia mające istotne znaczenie
dla rozwoju życia kulturalnego w województwie świętokrzyskim;
2) nagrody okolicznościowe - przyznawane z okazji jubileuszu pracy twórczej lub zawodowej
lub za realizację projektu mającego istotne znaczenie dla życia kulturalnego
w województwie świętokrzyskim;
3) nagrody w konkursach realizowanych przez innych organizatorów.
Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym, zespołowi osób fizycznych i osobom
prawnym. Mogą mieć charakter pieniężny, rzeczowy lub honorowy. Decyzje o przyznaniu
nagrody, jej charakterze i wysokości podejmuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
Przedstawiła szczegółowe warunki, tryb przyznawania ww. nagród (zgodnie z treścią
załącznika nr 8). W imieniu Zarządu Województwa zawnioskowała o pozytywne
zaopiniowanie projektu uchwały.
W dyskusji, w której głos zabrali: radny Marek Starzała, przewodniczący Komisji
Grzegorz Świercz, radny Andrzej Kryj rozważano problem ewentualnych ograniczeń
finansowych w przyznawaniu nagród dla laureatów w konkursach realizowanych przez
instytucje kultury, szkoły, uczelnie, fundacje, związki lub stowarzyszenia zawodowe, twórcze
i kulturalne, które będą wynikać z wielkości środków przeznaczonych w uchwale budżetowej
Województwa Świętokrzyskiego na dany rok dla działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego. Radni wyrazili stanowisko, że proponowane rozwiązania są bardzo dobre i
zapewniają Zarządowi Województwa możliwość kontroli wydatków.
Przewodniczący Komisji poddał po głosowanie opinię o projekcie uchwały w sprawie
określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (opinia nr 11/15 stanowi
załącznik nr 9).
W nawiązaniu do tematyki przyznawania nagród za osiągnięcia w obszarze twórczości
artystycznej i kulturalnej, radny Tadeusz Kowalczyk zasugerował potrzebę zastanowienia
się nad możliwością stworzenia i przyznawania nagród z budżetu samorządu województwa
za liczące się sukcesy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (w kraju i za granicą) dla
zespołów oraz klubów z naszego regionu. Zobowiązał się do przygotowania wniosku do
Zarządu Województwa w tej sprawie na kolejne posiedzenie komisji.

Ad 3.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie przyjęła plan pracy na II półrocze 2015r.
(załącznik nr 10).
Ad 4.
Radny Marek Strzała odniósł się do informacji przedstawionej przez dyrektora Kowalczyka
na jednym z wcześniejszych posiedzeń komisji na temat specyfiki pracy Filharmonii
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Świętokrzyskiej. Na podstawie sprawdzonych danych dotyczących harmonogramów pracy
innych tego typu obiektów w kraju stwierdził, że sugerowanie, iż filharmonie pracują
od poniedziałku do czwartku (czasem z piątkiem) jest błędne, ponieważ pracują od środy do
niedzieli. Jako przykład podał Filharmonię Podlaską, do której bilety na konkretne
wydarzenia i imprezy zarezerwowane są na 3 miesiące naprzód. Nie do końca zgodził się
z systemem pracy Filharmonii Świętokrzyskiej i wyraził pogląd, że instytucja w piątek oraz
sobotę powinna pracować.
Przewodniczący Komisji Grzegorz Świercz wyjaśnił, że z programu Filharmonii
Świętokrzyskiej wynika, iż w piątki muzycy pracują najintensywniej (wtedy przeważnie
odbywają się duże koncerty symfoniczne), występy kameralne organizowane są w środy
i czwartki, a w wybrane niedziele odbywają się poranki symfoniczne dla dzieci. Zaznaczył,
że Opera i Filharmonia Podlaska można funkcjonować według innego systemu. Budowa
gmachu tego obiektu kosztowała 200 mln zł, Filharmonii Świętokrzyskiej - 60 mln zł.
Białystok jest większym, 300 tys. miastem, w którym znajduje się większa liczba uczelni
wyższych, o dłuższych i większych tradycjach akademickich, jak chociażby Uniwersytet,
Uniwersytet Medyczny, Akademia Teatralna - Wydział Sztuki Lalkarskiej, Politechnika
Białostocka, co kształtuje zapotrzebowanie na kulturę wyższą.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji
Dr Grzegorz Świercz

Protokół sporządziła:
Barbara Chrzęszczyk

