Protokół Nr 13/15
posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się

18 grudnia 2015 r. w sali nr 102 w Urzędzie Marszałkowskim

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, w godzinach
10.45-11.30.
Obrady prowadził Dr Grzegorz Świercz – Przewodniczący Komisji.
Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone zgodnie z listami
obecności stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do protokołu.
Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji poniższy porządek obrad:

1) Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Województwa na lata 2016 – 2043.
2) Zaopiniowanie

projektu

w

sprawie

uchwalenia

Budżetu

Województwa

Świętokrzyskiego na 2016 rok.
3) Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na I półrocze 2016 r.
4) Sprawy różne.
Projekty uchwał do ww. punktów stanowią załączniki do akt XIX sesji Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego.
Przebieg posiedzenia:

Ad 1-2.
Pani Maria Fidzińska - Dziurzyńska – Skarbnik Województwa przedstawiła
projekt

uchwały

w

sprawie

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2016-2043 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok.
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Informacja na piśmie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Głos w dyskusji zabrali: radny Marek Strzała, Skarbnik Województwa, dyrektor
Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Jacek Kowalczyk,
przewodniczący Komisji Grzegorz Świercz, radny Grzegorz Socha.
Zwrócono uwagę na dział 630 „Turystyka”, gdzie w 2015 r. kwota sięgała 41 mln zł,
natomiast 2016 r. – 1 800 000 zł. Było to spowodowane wysokimi kosztami projektu „Trasy
Rowerowe w Polsce Wschodniej” (2015 rok). Wspomniano również o turystyce zdrowotnej
i prozdrowotnej.
Zainteresowanie wzbudził również dział 801 „Oświata i wychowanie” gdzie w 2015 r. było
17 mln zł, natomiast 2016 r. – 22 mln zł. Poinformowano, że z całości kwoty - 22 mln zł
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ma do dyspozycji 12 900 000 zł
oraz dodatkowe pieniądze z budżetu państwa.
W odniesieniu do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” podkreślono,
że zmniejszenie budżetu instytucji o randze wojewódzkiej wiąże się z mocnym ograniczeniem
jej działalności merytorycznej oraz problemami z personelem.
Omówiono również działalność Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga, doceniając
jej aktywność. Między innymi pochwalono organizowanie koncertów familijnych
adresowanych do dzieci i młodzieży wraz z ich opiekunami.
Na zakończenie poruszono kwestię dotacji dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.
W porównaniu z 2015 rokiem została ona zwiększona o 100 000 zł.
Przewodniczący Komisji przystąpił do przegłosowania opinii do ww. projektów uchwał.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przy 3 głosach „wstrzymujących się” wyraziła pozytywną
opinię do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2016-2043. Opinia Nr 16/15 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przy 3 głosach „wstrzymujących się” wyraziła pozytywną
opinię do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego
na 2016 rok. Opinia Nr 17/15 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 3.
Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
na I półrocze 2016 r. został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad 4.
W sprawach różnych głos zabrali:
Przewodniczący Komisji, który przedstawił treść pisma od Prezesa Spółki Świętokrzyskiej
Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o.o. w Jędrzejowie (załącznik
nr 8 do protokołu).
Przypomniał, że uchwalona została przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego
w

dniu

28

września

2015

roku

uchwała

w

sprawie

przyjęcia

stanowiska

o konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu ostateczne wypracowanie
nowej koncepcji funkcjonowania Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres
Ponidzie”, wyrażając przy tym przekonanie, że ww. Kolejka jest godna zachowania.
Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Jacek
Kowalczyk przedstawił obecną sytuację Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia
Expres Ponidzie”. Podkreślił, że problemem jest obciążenie finansowe w przypadku
przekształcenia Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o.o.
w instytucję kultury.
Przewodniczący Komisji przedstawił również treść pisma od Komendanta ZHP Chorągwi
Kieleckiej – hm. Tomasza Rejmera (załącznik nr 9 do protokołu).
Poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu docenia ogromną rolę prowadzonej
przez ZHP działalności w wychowaniu dzieci i młodzieży oraz znaczenie organizowanych
przedsięwzięć, w tym m.in. Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej
oraz Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego dla promocji i popularyzacji kultury regionu,
dlatego też Komisja zwróci się do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z wnioskiem
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o wsparcie finansowe z budżetu województwa na 2015r. Chorągwi Kieleckiej ZHP w kwocie
75.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji zlotu harcerskiego pod nazwą
„Wędrownicza Watra 2016”.
Wiceprzewodniczący

Sejmiku

Andrzej

Pruś

wniósł

do

Zarządu Województwa

o przygotowanie stosownej uchwały ww. sprawie na najbliższą sesję Sejmiku. (Pismo w ww.
sprawie stanowi załącznik nr 10 do protokołu).
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie zaakceptowała ww. wniosek.
Na zamknięcie obrad Przewodniczący Komisji złożył najlepsze życzenia z okazji
nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku – 2016.

Przewodniczący Komisji

Dr Grzegorz Świercz

Protokół sporządziła:

Justyna Kobiec - Pronobis
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