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Protokół Nr 9/15
posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku, które odbyło się 23 września
2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Aleja IX
Wieków Kielc 3 w godz. 12.00-13.30.
Zawiadomienie o obradach stanowi załącznik nr 1.
Obrady prowadził z-ca przewodniczącego Komisji - Izydor Grabowski.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji i goście zaproszeni zgodnie z załączonymi
listami obecności (nr 2-4).
Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji następujący porządek obrad:
1.1.Informacja na temat aktualnej sytuacji organizacyjnej i finansowej Świętokrzyskiej
Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie”.
1.2.Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia stanowiska o konieczności
niezwłocznego podjęcia działań mających na celu ostateczne wypracowanie nowej
koncepcji funkcjonowania Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres
Ponidzie”.
2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata
2015 - 2028 za I półrocze 2015 r.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2015 r.
4. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2015 r.
przedłożonych przez wojewódzkie instytucje kultury.
5. Sprawy różne.
Ad 1.1.
Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Jacek
Kowalczyk przedstawił informację dotyczącą zmiany dotychczasowej formy organizacyjnoprawnej Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie”. Zwrócił uwagę,
że zapewnienie wyższego poziom usług wymaga stabilizacji finansowej podmiotu
oraz koniecznych inwestycji i remontów. Optymalnym rozwiązaniem byłoby włączenie
Kolejki w struktury już istniejącej instytucji kultury, przy utrzymaniu współfinansowania
przez dotychczasowych udziałowców. Zdaniem Zarządu Województwa, ewentualna decyzja
o nadaniu Kolejce innej niż dotychczasowa formy prawno-organizacyjnej musi zostać podjęta
przez udziałowców z pełnym przekonaniem o wyczerpaniu się działalności Kolejki
w dotychczasowej formie spółki prawa handlowego, z pełną świadomością istnienia
wiążących się z tą decyzją konsekwencji finansowych, a także z wiedzą w zakresie dalszych,
realnych potrzeb rozwojowych (w tym inwestycyjnych), wynikających ze specyfiki
funkcjonowania danego podmiotu. Analizując koszty spółki oraz planując jej działanie
w innej formie organizacyjnej należy podkreślić, że dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
powinna wynieść około 800 tysięcy rocznie. Dotacja nie obejmowałaby środków
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przeznaczonych na współfinansowanie projektów inwestycyjnych. Oznacza to ponad
trzykrotne zwiększenie zaangażowania finansowego samorządów - udziałowców spółki.
Utworzenie nowej lub włączenie do istniejącej instytucji kultury Świętokrzyskiej Kolejki
Dojazdowej wymaga szczegółowego określenia zakresu działalności w innej formie
organizacyjnej. Utworzenie nowej instytucji kultury – muzeum - oznacza rozszerzenie
działalności kolejki o typową działalność muzealną. Następnie Pan dyrektor przedstawił
wyniki spotkań z przedstawicielami udziałowców spółki. Podkreślił, że Województwo
Świętokrzyskie nie może podjąć samodzielnie decyzji strategicznych mających dla niej
kluczowe znaczenie. Decyzja taka powinna zostać podjęta wspólnie przez wszystkich
udziałowców, na bazie realnej propozycji, przedstawionej i uzasadnionej przez Zarząd Spółki,
w oparciu o analizę finansową. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego deklaruje
zwiększenie udziału finansowego dla Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej, czy to w formie
dopłat do spółki, czy w formie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury. Podkreślił,
że Województwo Świętokrzyskie, jako jedyne wykonuje obowiązki związane z udziałem
w spółce. Pełna treść informacji na piśmie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Następnie głos zabrał Rafał Kosiński – z-ca dyrektora Departamentu Nieruchomości,
geodezji i Planowania Przestrzennego, który wskazał, że mając na uwadze konieczność
zachowania właściwej chronologii w postępowaniu i podejmowaniu decyzji dotyczących
dalszej działalności Kolejki, polegającej na uwzględnieniu na tym etapie postępowania
kompetencji stosownych organów Spółki, zasadnym wydaje się wystąpienie przez Sejmik
Województwa Świętokrzyskiego ze stanowiskiem kierowanym do Prezesa Zarządu i
udziałowców Spółki. Odczytał treść załącznika do uchwały Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego, zawierającego apel do wszystkich samorządów – udziałowców tej Spółki
oraz do Prezesa Zarządu Spółki o zintensyfikowanie działań i zacieśnienie współpracy na
rzecz niezwłocznego wypracowania nowej, jednolitej koncepcji funkcjonowania
Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie”, w oparciu o stanowiska
reprezentowane i rzetelnie przygotowane w przedmiotowym zakresie przez Prezesa Zarządu
Spółki oraz poszczególne samorządy, przy jednoczesnym określeniu formy oraz możliwości
zaangażowania merytorycznego i finansowego danego samorządu w działalność tego
podmiotu, w ramach nadanej mu formy prawno-organizacyjnej (załącznik nr 6).
Członek Zarządu - Agata Bińkowska wyraziła pogląd, iż należałoby skłonić się ku
włączeniu Kolejki do funkcjonującej instytucji kultury. Samorządy szczebla powiatowego i
gminnego - udziałowcy kolejki - są organami prowadzącymi dla następujących instytucji
kultury: Muzeum Regionalnego w Pińczowie, Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie,
Samorządowej Instytucji Kultury Kasztelania w Kijach oraz Domów Kultury w Jędrzejowie
i Pińczowie. Wszystkie samorządy gminne prowadzą także biblioteki publiczne.
W dyskusji głos zabrali: wiceprzewodniczący Sejmiku- Tadeusz Kowalczyk, radny Marek
Strzała, radna Małgorzata Stanioch, radny Andrzej Kryj, dyrektor departamentu
Jacek Kowalczyk analizowano formy organizacyjno-prawne w jakich funkcjonują inne
kolejki dojazdowe (przykładowo Sochaczewska Kolej Muzealna - oddział Muzeum
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Kolejnictwa, czy
Źnińska Kolej Powiatowa - oddział Muzeum Ziemi Pałuckiej).
Podkreślono, że dobrze funkcjonują te kolejki, których właścicielem są samorządy albo
jednostki budżetowe samorządów. W najgorszej sytuacji są kolejki zarządzane przez
stowarzyszenia, które są uzależnione od lepszej lub gorszej woli samorządów. Należałoby
wzbogacić ofertę przejazdu kolejką o działania muzealnicze. Wskazano, że patowa sytuacja
wynika w dużej mierze z obaw samorządów o wielkość budżetów, jakimi będą dysponować
w latach przyszłych. Stanowisko stanowi próbę zaapelowania do sumień i rozsądku
udziałowców, aby wreszcie podjąć w tej sprawie działania. Jeżeli takiej woli nie będzie,
sytuacja będzie bardzo trudna. Powstaje wrażenie, że najbardziej zależy na kolejce Urzędowi
Marszałkowskiemu.
Pan Edward Choroszyński – prezes Zarządu Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej
„Ciuchcia Expres Ponidzie” poinformował o planowanych działaniach inwestycyjnych
dotyczących utworzenia „Miniaturowego Parku Dworców Kolejowych”, powołania Skansenu
oraz zakresu rewitalizacji Świętokrzyskiej Kolejki, które wymagają jednak nakładów
finansowych (informacja na piśmie stanowi załącznik nr 7).
Pan Antoni Kwaśniewski – prezes Sympatyków Jędrzejowskiej Kolejki Dojazdowej
podziękował przedstawicielom Województwa za dotychczasowe wsparcie działalności
„Ciuchci’ i oddziaływanie na udziałowców w kierunku osiągnięcia porozumienia na rzecz
utrzymania tej atrakcji turystycznej. Wyraził nadzieję, że uchwała sejmiku doprowadzi do
podjęcia skutecznych działań.
Przewodniczący obrad – Izydor Grabowski w podsumowaniu dyskusji podkreślił, iż
Województwo Świętokrzyskie nie wycofuje się ze swoich udziałów i wypełnia na czas
należne zobowiązania.
Zapytał, kto z członków Komisji opowiada się za pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska o konieczności niezwłocznego podjęcia działań
mających na celu ostateczne wypracowanie nowej koncepcji funkcjonowania Świętokrzyskiej
Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie”?
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały (opinia Nr 12/15
stanowi załącznik nr 8 do protokołu).
Ad 2 i 3.
Komisja bez uwag przyjęła do wiadomości informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Województwa na lata 2015 - 2028 oraz o przebiegu wykonania
budżetu województwa za I półrocze 2015 r. (załącznik nr 9).
Ad 4.
Dyrektor Jacek Kowalczyk omówił informację o przebiegu wykonania planów finansowych
za I półrocze 2015 r. przedłożonych przez wojewódzkie instytucje kultury (załącznik do akt
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XV sesji Sejmiku). Przedstawił szczegółowo wyniki finansowe wszystkich placówek oraz
prowadzoną działalność inwestycyjną. Sytuacja jest stabilna, nie ma instytucji zagrożonych.
W związku z korespondencją kierowaną korespondencją do wiadomości przewodniczącego
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu dotyczącą działalności Muzeum Okręgowego
w Sandomierzu (załącznik nr 10), przewodniczący obrad – Izydor Grabowski poprosił
dyrektora Kowalczyka o ocenę podniesionych kwestii.
Dyrektor Jacek Kowalczyk wyraził wysoką ocenę działań podejmowanych przez dyrektora
Muzeum w Sandomierzu. Podzielił pogląd o potrzebie wzmocnienia formuły funkcjonowania
tej instytucji kultury. Zaznaczył, iż strategiczne zamierzenia Muzeum Okręgowego w
Sandomierzu wymagać będą nakładów finansowych. Podkreślił, że miasto odwiedza 300 tys.
turystów rocznie.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad 5.
W sprawach różnych głos zabrali: radny Marek Strzała, radny Sławomir Marczewski.
Dyrektor Jacek Kowalczyk przedstawił wyjaśnienia na temat możliwości uzyskania przez
hotelarzy informatora dla gości i turystów wskazujących na atrakcje turystyczne oraz
różnego rodzaju obiekty warte odwiedzenia w regionie świętokrzyskim.
Następnie omówił wyniki trwających negocjacji w sprawie przejęcia przez samorząd
województwa świętokrzyskiego Muzeum Regionalnego w Wiślicy, w którym zgromadzone
są jedne z najstarszych obiektów z początków chrześcijaństwa na ziemiach polskich.

Na tym posiedzenie zakończono.

Z-ca Przewodniczącego Komisji

Izydor Grabowski

Protokół sporządziła:

Barbara Chrzęszczyk
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