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Protokół Nr 11/15
posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku, które odbyło się 25 listopada
2015r. w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach w godz. 10.15-11.15.
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 2-3).
Przewodniczący Komisji poinformował o zdjęciu z porządku obrad posiedzenia projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa
Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok.
Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji poniższy porządek obrad:
1) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach
2012 – 2014 „Programu opieki nad zabytkami województwa świętokrzyskiego”
2) Sprawy różne.
Materiały do ww. punktów porządku obrad zostały zamieszczone na portalu Radnych
Województwa pod adresem https://www.e-swietokrzyskie.pl/sejmik - w zakładce XVII sesja
Sejmiku oraz w zakładce Komisji.
Ad 1.
Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego przedstawił sprawozdanie z realizacji w latach 2012
– 2014 „Programu opieki nad zabytkami województwa świętokrzyskiego”. Poinformował, że
zgodnie z wymogiem ustawowym w każdym województwie, powiecie i gminie powinien być
uchwalony program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Taki dokument umożliwia
udzielanie dotacji ukierunkowanych na doprowadzenie do poprawy stanu zabytków
w regionie świętokrzyskim i stworzenie sprawnego systemu finansowania ochrony i opieki
konserwatorskiej, poprzez wspólne działania, m.in. pozyskiwanie środków finansowych przez
właścicieli lub użytkowników zabytków z różnych źródeł, m.in. samorządowych,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i
środków Unii Europejskiej. Zwrócił uwagę, że do 2014 roku takie dokumenty zostały
opracowane jedynie w 22 gminach i 2 powiatach województwa świętokrzyskiego.
Podsumował i omówił najważniejsze inwestycje, które uzyskały wsparcie w ramach
wojewódzkiego programu w ostatnich latach (zgodnie z treścią załącznika nr 4). Wniósł o
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały przez Komisję.
W dyskusji głos zabrali: radny Marek Strzała, wiceprzewodniczący Sejmiku –Tadeusz
Kowalczyk, przewodniczący Komisji dr Grzegorz Świercz, radny Krzysztof Dziekan,
dyrektor Jacek Kowalczyk. Radni chcieli wiedzieć, które gminy i powiaty z terenu
województwa świętokrzyskiego mają uchwalone programy opieki zabytków. Jednocześnie
wskazano na możliwość podjęcia tego tematu podczas dyżurów radnych województwa
pełnionych na terenie powiatów. Następnie podniesiono problem braku aktualizacji krajowej,
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wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków i nieuwzględnienia zmian, jakie dokonały się
w terenie na przestrzeni minionych lat, w zakresie figurujących w nich obiektów
zabytkowych. Zgłoszona została również uwaga, że w zabytkowych obiektach winny być
dokonywane jedynie takie zmiany, które są zgodne z pierwotną dokumentacją. Z poglądem
nie zgodziła się część uczestników dyskusji, bowiem podkreślono, że obiekt zabytkowy
„musi żyć, aby zarobić na swoje utrzymanie”. Podany został przykład zachowania
architektury postindustrialnej - zrewitalizowanych pofabrycznych budynków, w których
mieści się Manufaktura - centrum handlowe w Łodzi. Wskazana została również sytuacja,
w której na skutek niepodejmowania działań naprawczych, doprowadzono obiekt zabytkowy
do ruiny i w to miejsce wybudowano nowy obiekt.
Dyrektor Jacek Kowalczyk dodał, że najwięcej gmin - 24 - ze 102 posiada opracowane
programy w powiatach: sandomierskim, ostrowieckim, buskim i pińczowskim. Zgodnie z
wymogami ustawy o ochronie zabytków konieczne jest ogłoszenie konkursu i realizacja
programu wg transparentnych zasad. Podkreślił, że wymóg prowadzenia ewidencji gminnej
obiektów zabytkowych spełnia tylko 78 gmin (24 gminy uważają, że na ich terenie nie
występuje taka potrzeba).
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji w latach 2012 – 2014 „Programu opieki nad zabytkami
województwa świętokrzyskiego” Opinia Nr 14/15 stanowi załącznik nr 4.
Przewodniczący Komisji – Grzegorz Świercz zwrócił się do dyrektora Jacka Kowalczyka
o przygotowanie dla potrzeb radnych na najbliższą sesję Sejmiku wykazu gmin i powiatów,
które posiadają uchwalone programy ochrony zabytków.
Ad 2.
Dyrektor Jacek Kowalczyk na wniosek przewodniczącego Komisji - Grzegorza Świercza
i radnego Marka Strzały przedstawił wyjaśnienia na temat stanu przygotowań do przejęcia
Muzeum Regionalnego w Wiślicy oraz działań związanych z wpisaniem najcenniejszego
zabytku województwa - obiektu „Krzemionki – pradziejowe kopalnie krzemienia" na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Poinformował również o możliwościach pozyskiwania
środków na ochronę zabytków w latach 2016-2020.
Na tym posiedzenie zakończono.
Przewodniczący Komisji
Dr Grzegorz Świercz

Protokół sporządziła:
Barbara Chrzęszczyk
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