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Protokół Nr 10 /15
posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku, które odbyło się 29 października
2015r. w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach, w godz. 10.30-12.00.
Zaproszenie do udziału w posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - dr Grzegorz Świercz.
W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji oraz zaproszeni goście (listy obecności
stanowią załącznik nr 2-4).
Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji poniższy porządek obrad:
1. Podsumowanie 42. Międzynarodowego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej –
informacja Komendanta Kieleckiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy
finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki
Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa
Świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015.
4. Sprawy różne.
Materiały do ww. punktów porządku obrad zostały zamieszczone na portalu Radnych
Województwa pod adresem https://www.e-swietokrzyskie.pl/sejmik - w zakładce XVI sesja
Sejmiku oraz w zakładce Komisji.
Ad 1.
Komendant Kieleckiej Chorągwi ZHP hm. Tomasz Rejmer podsumował 42.
Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej odbywający się w Kielcach
w dniach 12 - 25 lipca tego roku. Impreza zgromadziła niemal 1000 uczestników
z Polski i innych krajów. Festiwal obfitował w wydarzenia kulturalne, artystyczne
i edukacyjne, a także warsztaty prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Obyło
się m.in. 10 koncertów (dwa w Amfiteatrze na Kadzielni, przy 8,5 tys. widowni). Następnie
poinformował o nowych inicjatywach podczas festiwalu, pn. „Młodzi dobrze ROCKujący”
czy „Młody film”, który był realizowany we współpracy z WDK w Kielcach.
Do festiwalu wpleciono również studio designu, aby pokazać, że kultura to nie tylko śpiew i
wokal, ale również sztuki wizualne i plastyczne a zarazem możliwość nowoczesnego
połączenia kultury z gospodarką. Nowością w tym roku było otwarcie Festiwalowego Biura
Turystycznego, dzięki któremu uczestnicy festiwalu mogli zwiedzać atrakcje turystyczne
regionu. Harcerskie święto w Kielcach promowane było w mediach, m.in. w TVP ABC, TVP
Polonia, TVP Kielce, Radiu Kielce czy Echu Dnia. Kolejna edycja festiwalu odbędzie się
w dniach 10-24 lipca 2016 roku. Uczestnicy posiedzenia obejrzeli również film pt.
„Harcerstwo jest super” skierowany do dzieci i młodzieży. W dalszej kolejności Komendant
Rejmer podsumował również sztandarowe wydarzenie turystyczne, które po raz 57
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zorganizował Hufiec Starachowice z Kieleckiej Chorągwi ZHP – Harcerski Rajd
Świętokrzyski. Przedstawił zamierzenia na rok przyszły w tym zakresie. Podziękował za
wymierną pomoc ze strony samorządu województwa oraz departamentu kierowanego przez
dyrektora Jacka Kowalczyka, która przyczyniła się do odniesionego sukcesu w realizacji tych
zamierzeń.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że Festiwal Harcerski w roku bieżącym był
bardziej widoczny w porównaniu do lat ubiegłych. Wyraził przekonanie, że w organizacji
festiwalu pomogło wsparcie finansowe i instytucjonalne samorządu województwa.
Pogratulował również „Nagrody Wędrowca” za imprezę Harcerski Rajd Świętokrzyski, który
bardzo mocno popularyzuje region świętokrzyski. Wskazał na dwa aspekty ww. działań tj.
mocną stronę promocyjną, ponieważ młodzi ludzie przyjeżdżają do Kielc i być może będą tu
powracać oraz walor wychowawczy, wynikający z możliwości uczenia się przez młodzież
bardzo przydatnych w życiu zachowań. Podsumowując stwierdził, że wsparcie Zarządu
Województwa jest bardzo potrzebne i Komisja Edukacji będzie o nie prosić przy okazji
kolejnej edycji ww. przedsięwzięć. Zapytał o ewentualne inne potrzeby i oczekiwania.
Komendant hm. Tomasz Rejmer wskazał na trudności w otwarciu się samorządów gmin na
harcerstwo. Instruktorzy mają niekiedy trudne zadanie, jeśli chodzi o wsparcie wójtów,
burmistrzów. Szkoła poszła w kierunku testowania dzieci, odeszła od wychowania. Obecnie
jest duże zainteresowanie harcerstwem. Rodzice dostrzegają w tej organizacji ogromną
pomoc w kształtowaniu relacji międzyludzkich i oderwaniu dzieci od telefonów
komórkowych, internetu. Komendant poinformował również o aktywności gimnazjalistów,
licealistów w angażowaniu się we wszelkie przedsięwzięcia (jest już gotowy zespół chętny do
pomocy przy obsłudze ruchu pielgrzymkowego i turystycznego podczas Światowych Dni
Młodzieży).
Przewodniczący Komisji podziękował Komendantowi Tomaszowi Rejmerowi za
przedstawione informacje. Zapewnił o pochyleniu się Komisji z uwagą nad pomysłami
wsparcia i możliwością udzielenia pomocy w roku przyszłym.
Ad 2.
Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki, Jacek
Kowalczyk przypomniał, że Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Nr
XXXVIII/677/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. zlikwidował filię Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Kielcach w Skarżysku-Kamiennej. Uchwałę tę poprzedziła uchwała Rady
Powiatu Skarżyskiego z 29 listopada 2013 r. o utworzeniu Powiatowej Biblioteki
Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej. Powiat zobowiązał się do modernizacji,
przystosowania i przekazania na prowadzenie działalności przez bibliotekę pomieszczeń
o powierzchni 350 m2, jak również jej wyposażenia w sprzęt biblioteczny i książki.
Od początku bieżącego roku biblioteka funkcjonuje już w nowych, wyremontowanych
pomieszczeniach. Koszt prac remontowych i wyposażenia wyniósł ok. 900 tysięcy złotych.
Z kolei Województwo zobowiązało się do udzielania powiatowi pomocy finansowej na
pokrycie kosztów bieżących związanych z prowadzeniem placówki. Taka pomoc była już
udzielona w I półroczu br. Obecnie powiat skarżyski zwrócił się z kolejną prośbą
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o przyznanie wsparcia w wysokości 100 000 zł na pokrycie kosztów płac pracowników
biblioteki (powiat nie otrzymuje subwencji oświatowej na ten cel).
W dyskusji, w której głos zabrali: Przewodniczący Komisji, Grzegorz Świercz, radny
Marek Strzała, dyrektor departamentu Jacek Kowalczyk, z-ca dyrektora departamentu
Małgorzata Kowalińska, radny Tadeusz Kowalczyk, radny Izydor Grabowski
rozmawiano na temat potrzeby wsparcia powiatu w realizacji zadania w wyniku podpisanego
porozumienia.
Analizowano również koszty utrzymywania biblioteki pedagogicznej w odniesieniu do
otrzymywanej przez województwo subwencji oświatowej na ten cel.
Zwrócono uwagę
i pedagogicznych.

na

różnice

dotyczące

funkcjonowania

bibliotek

publicznych

Wskazano na idee, które decydowały o tworzeniu bibliotek pedagogicznych oraz zmianach w
kierunkach kształcenia (zwłaszcza nauczycieli) i przeobrażeniach wynikających z braku pracy
i niżu demograficznego.
W podsumowaniu oceniono, że pomoc dla Powiatu Skarżyskiego jest celowa m.in. z uwagi
na interes społeczny, jaki pełni ta placówka. Przyjęte rozwiązanie jest korzystne dla powiatu
i województwa oraz jest zgodne z wcześniejszymi założeniami.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia
powiatowi skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej. Opinia Nr 13/15 stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Ad 3.
Dyrektor Jacek Kowalczyk przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015, która obrazuje
działalność szkół i jednostek oświatowych o zasięgu regionalnym prowadzonych przez
samorząd województwa.
Przewodniczący Komisji, Grzegorz Świercz poprosił o ocenę i wizję na przyszłość zespołu
szkół w Skarżysku-Kamiennej. Zwrócił uwagę na małą liczbę młodzieży i wysokie koszty
kształcenia (współczynnik pracowników administracji obsługi
do nauczycieli
merytorycznych jest znacznie wyższy, niż średnia).
Z-ca dyrektora Departamentu Małgorzata Kowalińska wyjaśniła, że w Skarżysku Kamiennej funkcjonuje Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych. W roku
bieżącym zostało uruchomione ponownie 3-letnie Kolegium Pracowników Służb
Społecznych (nastąpiła zmiana partnera naukowego, którym został UJK). W zeszłym roku
nie było naboru, szkoła miała być wygaszona, ale zdecydowano przy 25 kandydatach
uruchomić ja ponownie. Zainteresowane kształceniem są osoby dorosłe, które z reguły będą
się uczyć zaocznie, a przy Kolegium będzie możliwość prowadzenia różnego rodzaju kursów
zawodowych (na takie działania województwo otrzyma dodatkowe środki). Powstało również
Centrum Kształcenia Ustawicznego, na którym szkoła przede wszystkim będzie bazować,
ponieważ dzisiaj policealne szkoły nie mają zbyt dużych szans, aby dobrze funkcjonować.
Dodała, że UJK sprawując opiekę naukową, zastanawia się nad sposobem pomocy
w rozwoju Centrum.
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Dyrektor Jacek Kowalczyk uzupełnił, że w szkole policealnej podejmują kształcenie osoby
z wyższym wykształceniem (bez konkretnego zawodu: np. politolodzy) na kierunku technik
masażysta. Okazuje się, że ten zawód jest dzisiaj poszukiwany m.in. z powodu rozwijających
się uzdrowisk i gabinetów spa. W Centrum Kształcenia w Skarżysku – Kamiennej połączono
koszty administracyjne (nieduża grupa pracowników administracyjnych obsługuje wszystkie
szkoły, jest nieduża ilość pracowników etatowych). Atutem jest również wyremontowany
budynek stanowiący własność województwa. Pan dyrektor przypomniał, iż w minionym roku
podjęto próbę utworzenia w Skarżysku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, jednakże
nie udało się uzyskać zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na tą decyzje
wpłynęły: m.in. niż demograficzny, sąsiedztwo i bliska odległość do UJK w Kielcach.
Przewodniczący Komisji uznał, że z p/w wypowiedzi wynika, że Centrum Kształcenia
Pracowników Służb Społecznych w dalszej perspektywie rokuje rozwój.
Radny Izydor Grabowski zapytał, czy subwencja oświatowa na prowadzenie placówek
oświatowych jest wystarczająca?
Dyrektor Jacek Kowalczyk udzielił odpowiedzi negatywnej. Dodał, że taka sytuacja jest
w całym kraju. Zwrócił uwagę na najbardziej strategiczną wojewódzką instytucję oświatową
- Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, które jest partnerem
największego projektu w zakresie szkolnictwa zawodowego (koszt 11 mln zł). Bez
zaangażowania tego podmiotu, realizację projektu trzeba by zlecić podmiotom zewnętrznym.
Województwo musi przeznaczać środki własne na realizację projektów, w przeciwnym razie
placówkom groziłaby wegetacja.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że edukacja, kultura, sztuka, nigdy nie były i nie są
dziedzinami dochodowymi i wymagają wsparcia finansowego. Podziękował za wyczerpujące
informację i wyjaśnienia.
Komisja jednogłośnie przyjęła informację do wiadomości.
Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji
Dr Grzegorz Świercz

Protokół sporządziła:
Barbara Chrzęszczyk

