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Protokół Nr 12/15
wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Zdrowia, Polityki
Społecznej i Spraw Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z dnia
14 grudnia 2015 r., które odbyło się
w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach w godz. 10.30 -11.15.
Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw
Rodziny, Sławomir Marczewski.
Listy obecności członków Komisji i gości stanowią załączniki nr 2 i 3 do protokołu.
Komisje jednogłośnie przyjęły do realizacji następujący porządek obrad:

1) Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu
Współpracy Samorządu
Pozarządowymi na 2016 r.
2) Sprawy różne.

Województwa

Świętokrzyskiego

z

Organizacjami

Ww. projekt uchwały został zamieszczony na portalu Radnych Województwa (https://www.eswietokrzyskie.pl/sejmik w zakładce: sesje Sejmiku, katalog: XVIII sesja –14.12.2015.zip.
Ad 1.
Barbara Jakacka-Green, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
przedstawiła projekt Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego
z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r. Poinformowała, że zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Samorząd
Województwa zobligowany jest do uchwalenia Rocznego Programu Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi. Nadrzędnym celem Programu jest określenie strategii
samorządu województwa wobec organizacji pozarządowych i innych podmiotów
wymienionych w art.3 ust.3 ww. ustawy w realizacji ustawowych zadań województwa
mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców regionu. W Regionalnym Ośrodku
Polityki Społecznej w oparciu o materiał przekazany z właściwych Departamentów Urzędu
Marszałkowskiego, zajmujących się współpracą z trzecim sektorem, opracowany został
projekt Programu Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi na
2016 r. Program zawiera kierunki działań i o określa środki przewidziane na jego realizacje.
Zawarte w Programie priorytety i zadania merytoryczne realizowane będą zgodnie z zasadami
określonymi w ww. ustawie. Projekt programu poddany został konsultacjom społecznym
w dniach od 13 do 19 listopada br., w następujących formach: organizowanie spotkań
otwartych z przedstawicielami organizacji pozarządowych lub Świętokrzyską Radą
Działalności Pożytku Publicznego; przyjmowanie stanowisk opinii wraz z uzasadnieniem
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pisemnie, faksem, i mailem. W konsultacjach wpłynęło 20 uwag - 8 zostało uwzględnione
w zapisach programu (dokonano częściowej korekty jego zapisów).
Środki finansowe w łącznej wysokości 2685 687 tys. zł na realizacje programu zostaną
przeznaczone m.in. na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, kultury fizycznej,
nauki i oświaty, turystyki, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, ochrony
zabytków, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
W dyskusji głos zabrali:
Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Sportu, Grzegorz Świercz, który zapytał
jakie były przyczyny odrzucenia zgłoszonych uwag?
Dyrektor Barbara Jakacka Green wyjaśniła, że zgłoszone wnioski nie dotyczyły ani kwot,
ani obszarów wsparcia. Podała przykład uwagi, która odnosiła się do przeformułowania
definicji współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Przewodniczący Sejmiku – Arkadiusz Bąk poinformował, że w przedstawionej wersji
programu została już uwzględniona uwaga jego autorstwa, dotycząca zmiany redakcyjnej
treści § 27 pkt. 1- 11 rozdziału XXII Programu, polegająca na zastąpieniu sformułowań
informujących o sposobie przeprowadzenia zamierzonych konsultacji na stwierdzenia
wskazujące na zakończenie tego procesu.
Członkowie trzech ww. Komisji wyrazili zgodę na łączne przeprowadzenie głosowania
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu
Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi
na 2016 r.
Opinia ww. sprawie została przyjęta przez Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw
Rodziny, Komisję Samorządu Terytorialnego oraz Komisję Edukacji, Kultury i Sportu
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego

Przewodniczący Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu

Bartłomiej Dorywalski

dr Grzegorz Świercz

Protokół sporządziła:
Barbara Chrzęszczyk

Przewodniczący Komisji
Zdrowia, Polityki Społecznej
i Spraw Rodziny
Sławomir Marczewski
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