
           REJESTR UCHWAŁ ZARZĄDU  

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

kadencja 2010 – 2014 

 

Lp. Numer  

kolejny 

uchwały 

Data podjęcia 

Uchwały 

 

w sprawie 

 

 

Uwagi 

 

1 1/10 08.12.2010r. w sprawie podziału zadań, kompetencji i 

odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego, Sekretarza 

Województwa oraz Skarbnika Województwa 

  

2 2/10 08.12.2010r. uzgodnienia wniosku dotyczącego zaliczenia do katego-

rii dróg publicznych, powiatowych wybudowane prze-

dłużenie  ulicy Karola Olszewskiego w Kielcach na od-

cinku od pętli autobusowej w kierunku północnym na 

działkach o numerach 6/346, 6/349 i 6/351 obręb 0005 

  

3 3/10 08.12.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w 

sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realiza-

cję: 

1. Cyklu szkoleń komputerowych; 

2. Cyklu szkoleń ogólnych; 

3. Zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania 

biurowego i Project Proffesional Serwer i 20 CAL i 7 

MS Project 2007 Pro, serwera 2 procesory (12GB RAM 

4x300GB SAS, Steramer 400GB LTO3, 20 tasiemek, 

MSerwer 2008), platformy do zarządzania projektami 

wg metodyki PRINCE 2, urządzenia wielofunkcyjnego, 

niszczarki; 

4. Zaprojektowania i wykonania materiałów promocyj-

nych;  

5. Opracowanie Kodeksu Etycznego UMWŚ wraz z war-

szatatami; 

6. Zakupu materiałów szkoleniowych; 

7. Badania potrzeb informacyjnych oraz zakresu posia-

danych informacji w obszarach Strategii Rozwoju Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego w Departamentach Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 

badania korelacji wszystkich dokumentów strategicz-

nych opracowanych na poziomie województwa oraz ba-

dania korelacji Strategii Rozwoju Województwa Święto-

krzyskiego z wybranymi strategiami lokalnymi; 

badących częścią projektu pn. "Rozwój systemu kluczo-

wych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzy-

skiego 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0001.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0002.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0003.2010.pdf


4 4/10 08.12.2010r. warunkowego wyboru projektów: Gminy Chmielnik pn.: 

„Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na 

terenie gminy Chmielnik”;  Gminy Małogoszcz  

pn.: "Budowa mostu drogowego na rzece Lipnicy w m. 

Złotniki wraz z dwoma dojazdami do mostu", Powiatu 

Włoszczowskiego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 

Nr 0251T Kluczewsko-Rudka na odcinku o długości 

5,48 km" z Działania 3.2 „Rozwój systemów lokalnej 

infrastruktury komunikacyjnej” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007- 2013 oraz zmiany uchwały Nr 1674//09 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 

kwietnia 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 

3.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komuni-

kacyjnej” w ramach dwuetapowego konkursu zamknię-

tego nr 6/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

  

5 5/10 08.12.2010r. Zmiana uchwały Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego nr 1903/09  z dnia 28.07.2009 r. w sprawie przy-

jęcia wzoru karty oceny merytoryczno-technicznej dla 

projektów w ramach Działania 5.3 „Inwestycje w sferę 

dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu” Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007-2013 

  

6 6/10 08.12.2010r. w sprawie udzielenia p. Renacie Antos pełnomocnictwa 

do kierowania wojewódzką samorządową jednostką or-

ganizacyjną pod nazwą: Policealna Szkoła Medyczna im. 

Hanny Chrzanowskiej w Morawicy 

  

7 7/10 08.12.2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie An-

tos, dyrektorowi Policealnej Szkoły Medycznej im. H. 

Chrzanowskiej w Morawicy 

  

8 8/10 08.12.2010r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu 

przejścia   z mocy prawa na własność Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości  położonej w Promni-

ku, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji  

 gruntów jako działka nr 64/6 o pow. 0,0125 ha, wydzie-

lonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 786 

  

9 9/10 08.12.2010r. wyrażenia zgody na udostępnienie oddziałów szpital-

nych/klinicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Kielcach   na wykonywanie zadań dydaktycznych  

przez: 

- Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda 

Lipińskiego w Kielcach 

  

10 10/10 08.12.2010r. wyrażenia zgody na udostępnienie oddziałów szpital-

nych/klinicznych Wojewódzkiego Specjalistycznego 

Szpitala Dziecięcego w Kielcach   na wykonywanie za-

dań dydaktycznych  przez: - Wyższą Szkołę Ekonomii i 

Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 

  

11 11/10 08.12.2010r. zmiany w  budżecie województwa na 2010 rok   

12 12/10 08.12.2010r. zmiany w  budżecie województwa na 2010 rok   

13 13/10 08.12.2010r. zmiany w  budżecie województwa na 2010 rok   

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0004.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0005.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0006.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0007.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0008.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0009.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.00010
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0011.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0012.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0013.2010.pdf


14 14/10 15.12.2010r. zaopiniowania potrzeby rozbudowy istniejących urzą-

dzeń przeciwpowodziowych przedstawionych w załą-

czonych materiałach dla zadania p.n.: "Rozbudowa le-

wego wału rzeki Wisły w km 0+000÷0+250 oraz rozbu-

dowa wału cofkowego rzeki Opatówki w km 

0+000÷2+900 (wał lewy) i w km 0+000÷3+400 (wał 

prawy) gm. Dwikozy", 

  

15 15/10 15.12.2010r. zaopiniowania wniosku w sprawie wyrażenia opinii ce-

lem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwe-

stycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi 

w ramach inwestycji pod nazwą – Przebudowa drogi 

Szałas – Tuzy gm. Zagnańsk 

 

  

16 16/10 15.12.2010r. wyrażenia zgody na odwołanie Ryszarda de Latoura ze 

stanowiska zastępcy dyrektora ds. naukowych Muzeum 

Narodowego w Kielcach, 

  

17 17/10 15.12.2010r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub 

wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzy-

skiego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011 roku 

  

18 18/10 15.12.2010r. wyboru biegłych rewidentów do przeprowadzenia bada-

nia sprawozdań finansowych za 2010 rok dla Święto-

krzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, Woje-

wódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, ,  Święto-

krzyskiego Centrum Onkologii, Wojewódzkiego Szpitala 

Dziecięcego, Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze, Wojewódzkiego Szpitala Specjali-

stycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze 

  

19 19/10 15.12.2010r. zmiany „Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Pro-

jektów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007-2013”, 

stanowiącego załącznik do Szczegółowego opisu osi 

priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, 

  

20 20/10 15.12.2010r. zatwierdzenia składu Kapituły III edycji nagrody "Świę-

tokrzyska Victoria", 

  

21 21/10 15.12.2010r. zmian w budżecie województwa na 2010 rok   

22 22/10 15.12.2010r. zmian w budżecie województwa na 2010 rok   

23 23/10 15.12.2010r. zmian w budżecie województwa na 2010 rok   

24 24/10 15.12.2010r. zmian w budżecie województwa na 2010 rok   

25 25/10 15.12.2010r. projektów planów finansowych na 2011 rok   

26 26/10 16.12.2010r. wyrażenia zgody na głosowanie pisemne Zgromadzenia 

Wspólników Spółki Fundusz Pożyczkowy Województwa 

Świętokrzyskiego Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na 

zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego dwukrotnie 

wartość kapitału zakładowego Spółki 

  

27 27/10 16.12.2010r. wyrażenia zgody na głosowanie pisemne Zgromadzenia 

Wspólników Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczenio-

wy Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zo-

bowiązania przekraczającego dwukrotnie wartość kapita-

łu zakładowego Spółki 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0014.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0015.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0016.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0017.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0018.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0019.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0020.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0021.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0022.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0023.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0024.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0025.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0026.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0027.2010.pdf


28 28/10 22.12.2010r. zaopiniowania wniosku w sprawie wyrażenia opinii ce-

lem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwe-

stycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi woje-

wódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do 

Buska -Zdrój wraz remontem mostu przez rzekę Nidę w 

Wiślicy" 

  

29 29/10 22.12.2010r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod na-

zwą: „Przebudowa drogi wraz z  budową chodnika 

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 761 na odcinku Jaworznia 

- Piekoszów Gm. Piekoszów od km 4+400 do km 5+195 

dł. 795m, od km 6+105 do km 6+477 dł. 372 i od km 

7+700 do km 8+450       dł. 750m” 

  

30 30/10 22.12.2010r. wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwo-

leniu na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa 

dróg w miejscowościach Miedziana Góra i Kostomłoty 

Drugie gm. Miedziana Góra.” 

  

31 31/10 22.12.2010r. zaopiniowania wniosku w sprawie wyrażenia opinii ce-

lem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwe-

stycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej 

Nr 003360 T w miejscowości Żuków” 

  

32 32/10 22.12.2010r. w sprawie udzielenia Pani Urszuli Salwie Dyrektorowi 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach no-

tarialnego pełnomocnictwa do nabycia w imieniu i na 

rzecz Województwa Świętokrzyskiego od Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Kochanowskiego 

w Kielcach zabudowanej nieruchomości położonej w 

Busku-Zdroju przy ul. Armii Krajowej 19 z przeznacze-

niem na siedzibę PBW w Kielcach - filii w Busku-

Zdroju 

 

  

33 33/10 22.12.2010r. Zatwierdzenia listy operacji w ramach działania 413 

"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Pro-

gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 

w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi",  wybranych  

do  realizacji  przez  Lokalną Grupę Działania - Dorze-

cze Wisły 

  

34 34/10 22.12.2010r. w sprawie upoważnienia dla Pana Grzegorza Świercza 

V-ce Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, do 

podejmowania w imieniu Zarządu Województwa Świę-

tokrzyskiego decyzji związanych  z realizacją projektu 

systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

i Zdrowotnej pn. "Edukacja receptą na lepsze jutro"  w 

latach 2010-2013 w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 

  

35 35/10 22.12.2010r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Ocena stanu zdro-

wia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego” 

  

36 36/10 22.12.2010r. sprawie zatwierdzenia biegłego rewidenta do badania 

sprawozdania finansowego za 2010 r. w Świętokrzyskim 

Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sani-

tarnego  w Kielcach 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0028.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0029.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0030.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0031.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0032.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0033.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0034.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0035.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0036.2010.pdf


37 37/10 22.12.2010r. udzielenia Panu Marcinowi Perzowi – Dyrektorowi Re-

gionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego 

(RCNT) w Podzamczu pełnomocnictwa do nabycia w 

imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w 

drodze darowizny, od Powiatu Kieleckiego, nieruchomo-

ści położonych w Podzamczu, obręb Starochęciny, gmi-

na Chęciny 

  

38 38/10 22.12.2010r. zmian w budżecie województwa na 2010 rok   

39 39/10 22.12.2010r. zmian w budżecie województwa na 2010 rok   

40 40/10 22.12.2010r. zmian w budżecie województwa na 2010 rok   

41 41/10 22.12.2010r. zmian w budżecie województwa na 2010 rok   

42 42/10 22.12.2010r. zmian w budżecie województwa na 2010 rok 

 

  

43 43/10 22.12.2010r. zmian w budżecie województwa na 2010 rok   

44 44/10 22.12.2010r. zmian w budżecie województwa na 2010 rok   

45 45/10 22.12.2010r. zmian w budżecie województwa na 2010 rok   

46 46/10 29.12.2010r. ustanowienia stałego pełnomocnika Województwa na 

Zgromadzeniach Udziałowców Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Ję-

drzejowie 

 

  

47 47/10 29.12.2010r. ustanowienia stałego pełnomocnika Województwa na 

Zgromadzeniach Udziałowców Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością „Lotnisko Kielce” w Masłowie 

  

48 48/10 29.12.2010r. ustanowienia pełnomocnika na Walne Zgromadzenie 

Udziałowców Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Przewozy Regionalne, 

  

49 49/10 29.12.2010r. zaopiniowania wniosku w sprawie wyrażenia opinii ce-

lem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwe-

stycji drogowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa 

ul. Konopnickiej w Skarżysku –Kamiennej ”, 

  

50 50/10 29.12.2010r. podjęcia decyzji o zwrocie przez Parafię Rzymsko Kato-

licką p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Gierczycach 

dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007 -2013 

  

51 51/10 29.12.2010r. zmian w budżecie województwa na 2010 rok    

52 52/10 29.12.2010r. zmian w budżecie województwa na 2010 rok   

53 53/10 31.12.2010r. zmian w budżecie województwa na 2010 rok   

54 54/10 31.12.2010r. zmian w budżecie województwa na 2010 rok   

55 55/11 05.01.2011r. Odwołania Pani Jadwigi Głowienki - Dyrektor Departa-

mentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego z pełnienia funkcji 

członka Rady Nadzorczej Świętokrzyskiej Agencji Roz-

woju Regionu S.A. w Kielcach oraz wyznaczenia Pana 

Włodzimierza Wielgusa, jako reprezentanta Wojewódz-

twa do Rady Nadzorczej Świętokrzyskiej Agencji Roz-

woju Regionu S.A. w Kielcach 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0037.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0039.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0039.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0040.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0041.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0042.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0043.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0044.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0045.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0046.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0001.2010.pdfhttp:/bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0047.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0048.2010.pdfhttp:/bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0047.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0001.2010.pdfhttp:/bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0047.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0050.2010.pdfhttp:/bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0047.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0051.2010.pdfhttp:/bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0047.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0052.2010.pdfhttp:/bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0047.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0053.2010.pdfhttp:/bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0047.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0054.2010.pdfhttp:/bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11947/uchwala.nr.0047.2010.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0055.2011.pdf


56 56/11 05.01.2011r. wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzy-

skiego na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-

riuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. 

w Kielcach 

  

57 57/11 05.01.2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego z zakresu upowszechniania turystyki i 

krajoznawstwa w 2011 roku 

 

  

58 58/11 05.01.2011r. w sprawie cofnięcia oświadczenia woli o rozwiązaniu 

umowy o numerze  

UDA-RPSW.03.02.00-26-107/08-00 z dnia 26 stycznia 

2010 roku dla projektu Gminy Końskie pn.: „Budowa 

ulic Turystycznej i Sosnowej w Sielpi” 

  

59 59/11 05.01.2011r. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkie-

go Urzędu Pracy                                    w Kielcach do 

realizacji Porozumienia Nr 13/grant EURES/2010 za-

wartego pomiędzy Samorządem Województwa Święto-

krzyskiego a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej 

  

60 60/11 05.01.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2966/10 Zarządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2010 ro-

ku w sprawie powołania komisji konkursowej na stano-

wisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Świętokrzy-

skiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 

  

61 61/11 05.01.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2893/10 Zarządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2010 ro-

ku w sprawie powołania komisji konkursowej na stano-

wisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Świętokrzy-

skiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transpor-

tu Sanitarnego w Kielcach 

  

62 62/11 05.01.2011r. Wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udziele-

nie zamówienia publicznego przed przyjęciem planu  

zamówień publicznych na rok 2011r, na: 1."Wykonanie 

projektu i rozbudowa sieci LAN"– dotyczy 59 JST w 

trybie zaprojektuj i wybuduj 2."Rozbudowa sieci LAN w 

Urzędzie Gminy  

w Łopusznie" – w trybie wybuduj 

  

63 63/11 12.01.2011r. powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty zło-

żone w trybie otwartych konkursów ofert na realizację 

zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, 

 

  

64 64/11 12.01.2011r. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia 

badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Bi-

blioteki Publicznej im.  W. Gombrowicza w Kielcach za 

2010 rok 

  

65 65/11 12.01.2011r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań 

publicznych z zakresu kultury w 2011r 

  

66 66/11 12.01.2011r. podjęcia decyzji o zwrocie przez CK-BRUK S.A. w 

Kielcach części dofinansowania udzielonego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0056.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0057.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0058.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0059.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0060.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0061.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0062.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0063.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0064.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0065.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0066.2011.pdf


67 67/11 12.01.2011r. podjęcia decyzji o zwrocie przez Orient Day SPA Elż-

bieta Wesołowska części dofinansowania udzielonego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 

  

68 68/11 12.01.2011r. podjęcia decyzji o zwrocie przez Powiat Jędrzejowski 

części dofinansowania udzielonego w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 -2013 

  

69 69/11 12.01.2011r. zmian do projektu uchwały w sprawie wieloletniej pro-

gnozy finansowej województwa na lata 2011-2038 

  

70 70/11 12.01.2011r. zmian do projektu uchwały budżetowej województwa na 

2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informa-

cyjnymi 

  

71 71/11 19.01.2011r. składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum On-

kologii   

w Kielcach 

  

72 72/11 19.01.2011r. składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespo-

lonego w Kielcach 

  

73 73/11 19.01.2011r. składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Re-

habilitacji w Czarnieckiej Górze 

  

74 74/11 19.01.2011r. składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Me-

dycyny Pracy w Kielcach 

  

75 75/11 19.01.2011r. składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Spe-

cjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze 

  

76 76/11 19.01.2011r. składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psy-

chiatrii w Morawicy 

  

77 77/11 19.01.2011r. składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Ra-

townictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego  w 

Kielcach 

  

78 78/11 19.01.2011r. składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycz-

nego Szpitala Dziecięcego w Kielcach 

  

79 79/11 19.01.2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej 

oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert na re-

alizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki i kra-

joznawstwa 

  

80 80/11 19.01.2011r. zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2011 rok 

  

81 81/11 19.01.2011r. Podjęcie decyzji o zwrocie przez Gminę Mirzec części 

dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007 -2013  

  

82 82/11 26.01.2011r. wyrażenia zgody na podpisanie Umowy                            

o dofinansowanie Projektu spełniającego kryteria, o któ-

rych mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 

1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalne-

go/Fundusz Spójności Inwestycje w Infrastrukturę „Sieć 

Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo 

świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego 

Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej 

II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działa-

nia II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0067.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0068.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0069.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0070.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0071.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0072.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0073.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0074.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0075.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0076.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0077.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0078.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0079.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0080.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0081.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0082.2011.pdf


83 83/11 26.01.2011r. zmiany uchwały Nr 1433/06 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie 

powołania Zespołu Oceniającego ds. zaszeregowania 

obiektów hotelarskich do odpowiedniego rodzaju 

i kategorii, zmienionej uchwałą nr 107/07 Zarządu Wo-

jewódzkiego z dnia 14 lutego 2007 roku 

  

84 84/11 26.01.2011r. podziału środków finansowych dla podmiotów nie zali-

czonych do sektora finansów publicznych na realizację 

zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011 roku 

 

 

  

85 85/11 26.01.2011r. zasad, według których Program budowy kompleksów 

sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” będzie realizo-

wany w województwie świętokrzyskim w roku 2011 

 

  

86 86/11 26.01.2011r. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicz-

nych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 

2011 roku 

  

87 87/11 26.01.2011r. wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Woje-

wództwa Świętokrzyskiego - Policealną Szkołę Medycz-

ną w Morawicy projektu Praktyka zagraniczna inwesty-

cją w przyszłą karierę zawodową  do konkursu organi-

zowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w 

ramach Programu Leonardo da Vinci – Projekty Mobil-

ności oraz udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Po-

licealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w 

Morawicy p. Renaty Antos, do podpisania i wykonania 

umowy na realizację projektu 

  

88 88/11 26.01.2011r. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2909/10 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 06 paź-

dziernika 2010 roku, w sprawie zatwierdzenia alokacji 

na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego woj. 

świętokrzyskiego na 2011 r. w ramach Programu Opera-

cyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Pro-

mocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i 

upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałanie 7.1.2 

Rozwój                 i upowszechnianie aktywnej integracji 

przez powiatowe centra pomocy rodzinie 

  

89 89/11 26.01.2011r. decyzji o zwrocie przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Usługowo-Handlowe "AUTODIAG" Marek Juszczak 

części dofinansowania udzielonego w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 -2013 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0083.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0084.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0085.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0086.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0087.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0088.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0089.2011.pdf


90 90/11 26.01.2011r. zmiany uchwały Nr 2778/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie 

dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego 

jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w 

ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktu-

ry komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadre-

gionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości 

systemu  komunikacyjnego regionu” Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego 

na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i 

trybu jego realizacji 

  

91 91/11 26.01.2011r. udzielenia Pani Jadwidze Głowience – Dyrektorowi De-

partamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia 

do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego dokumentów dotyczących projektu 

systemowego pn.: „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i 

Eksporterów (COIE)”, realizowanego w ramach Progra-

mu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 

Oś priorytetowa VI Polska gospodarka na rynku mię-

dzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów ob-

sługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie no-

wych terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 6.2.1 

Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów      i eks-

porterów 

  

92 92/11 26.01.2011r. „Informacji o wykonaniu budżetu województwa za IV 

kwartał 2010 roku”, 

  

93 93/11 27.01.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

94 94/11 27.01.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

95 95/11 27.01.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

96 96/11 27.01.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

97 97/11 28.01.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa 

ul. Zielonej w Końskich”  

  

98 98/11 27.01.2011r. powołania komisji konkursowej opiniującej oferty zło-

żone w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert 

na realizację zadań publicznych  

z zakresu kultury w 2011 roku 

  

99 99/11 27.01.2011r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu 

przejścia z mocy prawa                  na własność Woje-

wództwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej  

w obrębie Ćmińsk Kościelny, gmina Miedziana Góra, 

oznaczonej w ewidencji  

gruntów jako działka nr 88/11 o pow. 0,0321 ha, wydzie-

lonej pod poszerzenie  

drogi wojewódzkiej Nr 750 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0090.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0091.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0092.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0093.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0094.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0095.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0096.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0097.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0098.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0099.2011.pdf


100 100/11 27.01.2011r. wyrażenie zgody na wszczęcie postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych dotyczących zadań związanych z 

realizacją projektu pn. ,,Jestem aktywny-będę przedsię-

biorcą'' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 2.2.1: "Poprawa jakości 

usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój 

przedsiębiorczości i innowacyjności 

  

101 101/11 27.01.2011r. zmiana Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projek-

tów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007 - 2013, sta-

nowiącego załącznik do Szczegółowego opisu osi priory-

tetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 

  

102 102/11 27.01.2011r. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Sta-

tucie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kiel-

cach 

  

103 103/11 27.01.2011r. zmiana uchwały nr 2627/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.4 dla 

mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 „Bezpo-

średnie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przed-

siębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.,  

wybór dodatkowych projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.4 kie-

rowanego do mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 

1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i śred-

nich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013, 

 zmiana uchwały nr 2976/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr 2627/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie 

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.4 dla 

mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpo-

średnie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przed-

siębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz w 

sprawie wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.4 skie-

rowanego do mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 

1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i śred-

nich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0100.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0101.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0102.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0103.2011.pdf


104 104/11 27.01.2011r. wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Woje-

wództwa Świętokrzyskiego –Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu „System 

Szkolnictwa Zawodowego w Europie na przykładzie 

systemów: brytyjskiego oraz belgijskiego oraz Naucza-

nie Przedmiotów Ekonomicznych i Podstaw Prawnych” 

do Konkursu 2011 organizowanego przez Narodową 

Agencję - Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ra-

mach programu Leonardo da Vinci Projekty Mobilności 

oraz udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Święto-

krzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kiel-

cach, pana Jacka Wołowca, do  podpisania  i wykonania 

umowy na realizację projektu 

  

105 105/11 27.01.2011r. wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Woje-

wództwa Świętokrzyskiego –Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu „Voca-

tional Education Systems in Europe based on British and 

Belgian ones and New Methods of Teaching (Systemy 

Szkolnictwa Zawodowego w Europie na przykładzie 

systemów: brytyjskiego oraz belgijskiego oraz Nowe 

Metody Nauczania” do Konkursu 2011 organizowanego 

przez Narodową Agencję - Fundację Rozwoju Systemu 

Edukacji w ramach programu Leonardo da Vinci Projek-

ty Mobilności oraz udzielenia pełnomocnictwa dla dy-

rektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Na-

uczycieli w Kielcach, pana Jacka Wołowca, do  podpisa-

nia  i wykonania umowy na realizację projektu 

  

106 106/11 16.02.2011r. 1. Ustalenia podziału kwot środków Funduszu Pracy 

dla samorządów powiatowych na finansowanie  

w 2011 roku programów na rzecz promocji zatrud-

nienia, łagodzenia skutków bezrobocia  

i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych 

zadań. 

2. Ustalenia podziału kwot środków w wysokości 

22.903,6 zł na realizację przez samorządy powiato-

we w 2011 roku projektów systemowych w ramach 

Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrud-

nienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawo-

dowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskie-

go Funduszu Społecznego 

  

107 107/11 16.02.2011r. zatwierdzenia listy operacji w ramach działania 413 

"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Pro-

gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 

w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", wybranych 

do realizacji przez Lokalną Grupę Działania  "Białe Łu-

gi" 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0104.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0105.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0106.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0107.2011.pdf


108 108/11 16.02.2011r. zatwierdzenia listy operacji w ramach działania 413 

"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Pro-

gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 

w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", wybranych 

do realizacji przez Lokalną Grupę Działania "Perły 

Czarnej Nidy" 

 

 

  

109 109/11 16.02.2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzy-

skiego w zakresie działań na rzecz ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 

2011 roku 

  

110 110/11 16.02.2011r. w sprawie ogłoszenia Wojewódzkiego konkursu pla-

stycznego pn.: „Hałas – nasz wróg” którego rozstrzy-

gniecie odbędzie się podczas VIII Międzynarodowej 

Konferencji Środowiskowej 

  

111 111/11 16.02.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Budowa 

obwodnicy Końskich w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 

728  pt.: „Opracowanie projektu budowlanego i wyko-

nawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 wraz z 

budową obwodnicy miasta Końskie na odcinku od km 

84+001 do 99+962” 

  

112 112/11 16.02.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa 

i przebudowa drogi gminnej ulicy Wielkowiejskiej w 

Wąchocku wraz z odwodnieniem” 

  

113 113/11 16.02.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Opraco-

wanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy 

Mikułowickiej w Busku – Zdroju” 

  

114 114/11 16.02.2011r. wyrażenia zgody na powołanie Pani Ilony Darii Dyktyń-

skiej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. naukowych 

Muzeum Narodowego w Kielcach  

  

115 115/11 16.02.2011r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania i wy-

korzystywania środków na wspieranie doskonalenia za-

wodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie” 

  

116 116/11 16.02.2011r. w sprawie przyjęcia „Planu dofinansowania form dosko-

nalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Województwo Świę-

tokrzyskie na rok 2011” 

  

117 117/11 16.02.2011r. wyrażenia zgody na przystąpienie Świętokrzyskiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach do pro-

jektu „Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości" w 

ramach POKL w charakterze partnera Izby Gospodarczej 

„Grono Targowe Kielce”  oraz udzielenia pełnomocnic-

twa dla dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskona-

lenia Nauczycieli w Kielcach, pana Jacka Wołowca, do  

podpisania  i wykonania umowy partnerskiej 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0108.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0109.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0110.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0111.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0112.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0113.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0114.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0115.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0116.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0117.2011.pdf


118 118/11 16.02.2011r. wyrażenia zgody na przystąpienie Świętokrzyskiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach do pro-

jektu „TBF - Ku lepszej przyszłości. Edukacja jako miej-

sce promocji regionów Świętokrzyskiego i Abruzzo" w 

ramach Programu LLP Uczenie się przez całe życie Co-

menius Regio Konkurs 2011 w charakterze partnera Sta-

rostwa Powiatowego w Kielcach oraz udzielenia pełno-

mocnictwa dla dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Do-

skonalenia Nauczycieli w Kielcach, pana Jacka Wołow-

ca, do  podpisania  i wykonania umowy partnerskiej 

  

119 119/11 16.02.2011r. wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Woje-

wództwa Świętokrzyskiego –Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu „Szkolne 

Centrum Aktywności - Kultura Cafe” do Konkursu 2011 

organizowanego przez Narodową Agencję - Fundację 

Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu LLP 

Uczenie się przez całe życie Comenius Regio oraz udzie-

lenia pełnomocnictwa dla dyrektora Świętokrzyskiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, pana 

Jacka Wołowca, do  podpisania  i wykonania umowy na 

realizację projektu 

  

120 120/11 16.02.2011r. realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzy-

skiego w zakresie upowszechniania turystyki i krajo-

znawstwa 

  

121 121/11 16.02.2011r. Podjęcie decyzji o zwrocie przez Gminę Radków części 

dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007 -2013 

  

122 122/11 16.02.2011r. podjęcie decyzji o zwrocie przez Przedsiębiorstwo Ele-

mentów Budowlanych „FABET” S.A. części dofinanso-

wania udzielonego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 -2013  

  

123 123/11 16.02.2011r. podjęcie decyzji o zwrocie przez Gminę Połaniec części 

dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007 -2013 

  

124 124/11 16.02.2011r. podjęcie decyzji o zwrocie przez Związek Gmin Gór 

Świętokrzyskich części dofinansowania udzielonego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 

  

125 125/11 16.02.2011r. podjęcie decyzji o zwrocie przez Gminę Pińczów części 

dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007 -2013  

  

126 126/11 16.02.2011r. podjęcie decyzji o zwrocie przez Gminę Bodzechów 

części dofinansowania udzielonego w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 -2013  

  

127 127/11 16.02.2011r. podjęcie decyzji o zwrocie przez Powiat Starachowicki 

części dofinansowania udzielonego w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 -2013  

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0118.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0119.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0120.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0121.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0122.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0123.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0124.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0125.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0126.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0127.2011.pdf


128 128/11 16.02.2011r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu 

przejścia  

z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzy-

skiego nieruchomości  

 położonej w Strawczynie, gmina Strawczyn, oznaczonej 

w ewidencji  

 gruntów jako działka nr 469/4 o pow. 0,0108 ha, wy-

dzielonej pod  

 poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748. 

  

129 129/11 16.02.2011r. przyjęcia Rocznego Planu Działań Informacyjnych i 

Promocyjnych na 2011 rok dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 

  

130 130/11 16.02.2011r. wyrażenia zgody na udział Województwa Świętokrzy-

skiego w projekcie, który zostanie złożony w odpowiedzi 

na konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości pn. "Inicjatywy promujące postawy 

przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości 

– Fundusz Grantów na Inicjatywy" - II edycja i będzie 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 2.2.1: "Poprawa jakości 

usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój 

przedsiębiorczości i innowacyjności", w partnerstwie ze 

Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Techno-

logii Sp. z o.o. oraz Ośrodkiem Promowania  

i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu 

  

131 131/11 16.02.2011r. udzielenia Pani Aleksandrze Woźniak - Zastepcy Dyrek-

tora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pełno-

mocnictwa do podjecia działań zwiazanych z przygoto-

waniem i realizacją projektu oraz podpisania dokumen-

tów dot. projektu pn. "Partnerstwo Publiczno - Prywatne 

czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości", który będzie 

realizowany w ramach Programu Operacyunego Kapitał 

Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 2.2.1: Poprawa jakości 

usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój 

przedsiębiorczości i innowacyjności 

  

132 132/11 16.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację i dofinansowa-

nie projektu pn. Re – Turn (Regions benefitting from 

returning migrants), składanego w ramach Programu dla 

Europy Środkowej na lata 2007 – 2013 

  

133 133/11 16.02.2011r. Wyrażenie zgody na wszczęcie procedury w sprawie 

udzielenia zamówienia na realizację: 

1. Badania pt.: "Ocena efektywności, skuteczności i 

trwałości projektów służących wdrażaniu RSI w okresie 

2005 - 2010"; 

2. Usługi - Redakcja Portalu Innowacji; 

3. Opracowanie i produkcja materiałów informacyjno - 

promocyjnych Świętokrzyskiego Systemu Innowacji 

w ramach projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie 

(III Etap)" 

  

134 134/11 16.02.2011r. przyjęcia Regulaminu Świętokrzyskiej Rady Innowacji i 

powołania jej składu osobowego oraz unieważnienia 

Uchwały Nr 700/2008 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 9 stycznia 2008 roku 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0128.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0129.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0130.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0131.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0131.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0133.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0134.2011.pdf


135 135/11 16.02.2011r. wskazanie innowacyjnych specjalizacji rozwoju gospo-

darki Województwa Świętokrzyskiego stanowiących 

podstawę do przygotowania projektu aktualizowanej Re-

gionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzy-

skiego 

  

136 136/11 16.02.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

137 137/11 16.02.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

138 138/11 16.02.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

139 139/11 16.02.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

140 140/11 16.02.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

141 141/11 16.02.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

142 142/11 16.02.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

143 143/11 16.02.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

144 144/11 16.02.2011r. zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wojewódz-

twa na lata 2011-2038 

  

145 145/11 16.02.2011r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ  

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2011 

ROK 

  

146 146/11 16.02.2011r. wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Woje-

wództwa Świętokrzyskiego –Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu “Promote 

the Integration of Educational Technologies for Lifelong 

Learning” w ramach programu Grundtvig Projekty Part-

nerskie, udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Świę-

tokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach, pana Jacka Wołowca,  do podpisania projektu 

w roli partnera z koordynatorem CENTRO DE PROFE-

SORES DE ILLESCAS z Hiszpanii oraz partnerami z 

Belgii, Finlandii i Turcji oraz podpisania umowy i jej 

wykonania z Narodową Agencją 

 

 

  

147 147/11 16.02.2011r. przekazanie uprawnień kierownikom do jednostek bu-

dżetowych 

  

148 148/11 23.02.2011r. przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania planu 

rzeczowo – finansowego za 2010 rok Świętokrzyskiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach 

  

149 149/11 23.02.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa 

drogi dojazdowej do pól między zjazdami publicznymi z 

drogi dojazdowej nr 5 od km od km 0+746 do km 1+042 

na terenie gminy Zagnańsk w ciągu drogi krajowej S7” 

  

150 150/11 23.02.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa 

drogi dojazdowej Nr 15 do pól od zjazdu ze starodroża 

DK Nr7 (km 0+152) do działki ewid. geod. Nr 105/2 w 

obrębie Dąbrowa, gmina Masłów w ciągu drogi krajowej 

S7” 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0135.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0136.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0137.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0138.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0139.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0140.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0141.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0142.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0143.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0144.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0145.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0146.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0147.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0148.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0149.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0150.2011.pdf


151 151/11 23.02.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbu-

dowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne 

miasta Kielce - rozbudowa ulicy Wapiennikowej wraz  z 

rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską 

oraz ulicą Ks. J. Popiełuszki  i Armii Ludowej w Kiel-

cach”, 

  

152 152/11 23.02.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa 

drogi gminnej ul. Olszynki w Skarżysku Kościelnym”, 

  

153 153/11 23.02.2011r. podjęcia decyzji o zwrocie przez Gminę Wodzisław czę-

ści dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007 -2013 

  

154 154/11 23.02.2011r. podziału środków na zadania z zakresu kultury  w 2011r,   

155 155/11 23.02.2011r. zaopiniowania wniosku Wójta Gminy Nagłowice o na-

daniu nazwy Wzgórze Św. Floriana obiektowi fizjogra-

ficznemu położonemu       w gminie Nagłowice pomię-

dzy miejscowościami: Rakoszyn, Trzciniec i Nowa Wieś 

  

156 156/11 23.02.2011r. akceptacji zmian planowanych do wprowadzenia                          

do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

  

157 157/11 23.02.2011r. powołania z inicjatywy Samorządu Województwa Świę-

tokrzyskiego i środowisk kombatanckich Wojewódzkiej 

Rady Kombatantów      i Osób Represjonowanych oraz 

przyjęcia Regulaminu Wojewódzkiej Rady Kombatan-

tów i Osób Represjonowanych Organu Opiniodawczo -

Doradczego 

  

158 158/11 23.02.2011r. udostępnienia oddziałów szpitalnych Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Kielcach  na wykonywanie za-

dań dydaktycznych  przez Wszechnicę Świętokrzyską  w 

Kielcach 

  

159 159/11 23.02.2011r. przyjęcia i zatwierdzenie „Bilansu potrzeb w zakresie 

pomocy społecznej na rok 2011”, 

  

160 160/11 23.02.2011r. zmiany uchwały Nr 90/11 Zarządu Województwa Świę-

tokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie sposo-

bu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budże-

towych realizujących budżet województwa 

  

161 161/11 23.02.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

162 162/11 23.02.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

163 163/11 23.02.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

164 164/11 23.02.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

165 165/11 02.03.2011r. wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolo-

nego w Kielcach  

na zakup aparatury medycznej, w tym: systemu ultraso-

nografii wewnątrznaczyniowej, pompy do kontra pulsa-

cji, angiorafu okulistycznego, stołu operacyjnego. 

  

166 166/11 02.03.2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Woje-

wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 

2010 rok oraz podziału zysku za 2010 r. 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0151.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0152.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0153.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0154.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0155.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0156.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0157.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0158.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0159.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0160.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0161.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0162.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0163.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0164.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0165.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0166.2011.pdf


167 167/11 02.03.2011r. przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu 

finansowego  Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogo-

wego  

w Kielcach za 2010 rok 

  

168 168/11 02.03.2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej 

oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszony otwarty kon-

kurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z 

zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2011 

roku 

  

169 169/11 02.03.2011r. 1. Ustalenia podziału dodatkowych środków Funduszu 

Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 

2011 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodo-

wej, 2. Ustalenia podziału dodatkowych środków w wy-

sokości 6.589,2 zł na realizację przez samorządy powia-

towe w 2011 roku projektów systemowych w ramach 

Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia 

oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób 

bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego 

  

170 170/11 02.03.2011r. w sprawie zmiany Regulaminu dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr 2.1.2 w ramach Działania 2.1 Rozwój 

innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i ba-

dawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania 

i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, przyję-

tego uchwałą nr 2793/10 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 4 sierpnia 2010 roku oraz wstępnego 

wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w 

ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2  

w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie 

działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych 

oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007–2013 

  

171 171/11 02.03.2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Grzego-

rza Świercza, Wicemarszałka Województwa Święto-

krzyskiego do podpisywania umów do Projektu „e-

świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycz-

nej JST” 

  

172 172/11 02.03.2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Moniki 

Świercz Kierownika projektu „e-świętokrzyskie Rozbu-

dowa Infrastruktury Informatycznej JST” do reprezen-

towania i podpisywania dokumentów do w/w projektu 

  

173 173/11 02.03.2011r. wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu w ramach 

Działania 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-

spodarka 2007-2013 

  

174 174/11 02.03.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0167.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0168.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0169.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0170.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0171.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0172.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0173.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0174.2011.pdf


175 175/11 09.03.2011r. zmiany Uchwały Nr 2969/2010 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2010 r. dotyczącej 

zmiany Uchwały Nr 2858/2010 z dnia 15 września 2010 

roku w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady 

Realizacji Projektu pt. Skuteczna Aktywizacja w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Dzia-

łanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspiera-

nie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 

6.1.2 Wsparcie powiatowych  i wojewódzkich urzędów 

pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej 

osób bezrobotnych  w regionie  przez Wydział Badań i 

Analiz Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w 

Kielcach 

  

176 176/11 09.03.2011r. zmiany uchwały nr 732/08 Zarządu Województwa Świę-

tokrzyskiego z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie: powoła-

nia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Ope-

racyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 

  

177 177/11 09.03.2011r. przyjęcie proponowanego sposobu wdrożenia rekomen-

dacji z raportu ewaluacyjnego "Analiza skuteczności, 

jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i pro-

mocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w 

kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie 

Komunikacji RPOWŚ na lata 2007-2013" 

  

178 178/11 09.03.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Przebu-

dowa 450 mb ul. Ogrodowej we Włoszczowie”, 

 

  

179 179/11 09.03.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

180 180/11 09.03.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

181 181/11 16.03.2011r. przyznania stypendiów sportowych zawodniczkom i za-

wodnikom w kategoriach młodzieżowych reprezentują-

cym Województwo Świętokrzyskie i osiągającym wyso-

kie wyniki sportowe 

  

182 182/11 16.03.2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania 

planu finansowego za 2010 rok, przedłożonych przez 

wojewódzkie samorządowe instytucje kultury 

  

183 183/11 16.03.2011r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie podziału środ-

ków na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wy-

chowania w 2011 roku 

  

184 184/11 16.03.2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora 

Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 

pana Jacka Wołowca, do złożenia wniosku, podpisania i 

wykonania umowy na realizację projektu  „Świętokrzy-

ska Akademia Przedsiębiorczego Europejczyka” w ra-

mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 

  

185 185/11 16.03.2011r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzy-

skiego Centrum Onkologii w Kielcach 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0175.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0176.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0177.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0178.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0179.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0180.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0181.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0182.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0183.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0184.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0185.2011.pdf


186 186/11 16.03.2011r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzy-

skiego Centrum Psychiatrii   w Morawicy 

  

187 187/11 16.03.2011r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzy-

skiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 

  

188 188/11 16.03.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organi-

zacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach 

  

189 189/11 16.03.2011r. przyjęcia procedury KP-003-SW/1/z związanej z obsługą 

Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrówno-

ważony rozwój sektora rybołówstwa  i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013”(PO Ryby 2007-2013) 

  

190 190/11 16.03.2011r. wyboru projektu zakwalifikowanego do wsparcia w ra-

mach wznowionego konkursu otwartego nr 1.2.1 w ra-

mach Osi Priorytetowej I Działania 1.2 Tworzenie i roz-

wój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007-2013 

  

191 191/11 16.03.2011r. wyrażenie zgody na wprowadzenie nowych zadań do 

planuzamówień publicznych na rok 2011, w związku z 

podpisaniem w dniu 28.01.2011 roku Umowy Wyko-

nawczej na rok 2011 na realizację projektu systemowego 

pn.: „Sieć Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporte-

rów(COIE)” w ramach Programu Operacyjnego Innowa-

cyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa VI Pol-

ska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 

6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporte-

rów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, 

Poddziałanie 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi 

inwestorów i eksporterów 

  

192 192/11 16.03.2011r. przyjęcie Okresowego Planu Ewaluacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007 – 2013, na 2011 rok  

  

193 193/11 16.03.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla zadania:  „Ulica 

Kazimierza Wielkiego w Kielcach – zadanie I: od ul. 

Piekoszowskiej do ul. Szajnowicza-Iwanowa” 

  

194 194/11 16.03.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Przebu-

dowa ulicy Skalistej w Kielcach wraz z odwodnieniem 

i oświetleniem (droga gminna) wraz z przebudową koli-

zji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicz-

nej” 

  

195 195/11 16.03.2011r. W sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy na wy-

konanie bankowej obsługi budżetu Województwa Świę-

tokrzyskiego przez Bank Gospodarki Żywnościowej 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0186.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0187.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0188.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0189.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0190.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0191.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0192.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0193.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0194.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0195.2011.pdf


196 196/11 16.03.2011r. przyjęcia projektów Uchwał Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie: 

1. zmiany Uchwały Nr XVIII/332/08 Sejmiku Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2008 r. w 

sprawie Świętokrzyskiej Nagrody Jakości. 

2. zmiany Uchwały Nr XXXVII/627/10 Sejmiku Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

w sprawie ustanowienia Konkursu Świętokrzyski Racjo-

nalizator 

  

197 197/11 16.03.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

198 198/11 16.03.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

199 199/11 16.03.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

200 200/11 16.03.2011r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wydzierżawienie te-

renu lotniska w Masłowie dla Pana Andrzeja Malca na 

kolejny okres 

  

201 201/11 16.03.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

202 202/11 16.03.2011r. w sprawie zmiany uchwały 90/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego  

z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie sposobu prowadze-

nia gospodarki finansowej jednostek budżetowych reali-

zujących budżet województwa 

  

203 203/11 22.03.2011r. przyjęcia sprawozdania z realizacji Świętokrzyskiego 

Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia za rok 2010 oraz 

Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia 

na rok 2011 

  

204 204/11 22.03.2011r. przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu 

finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rol-

niczego w Modliszewicach   za 2010 rok 

  

205 205/11 22.03.2011r. odwołania ze stanowiska Dyrektora Świętokrzyskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Pana 

Dariusza Okły 

  

206 206/11 22.03.2011r. zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Świętokrzy-

skiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach za 2011 

rok 

  

207 207/11 22.03.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Ulica 

Kazimierza Wielkiego w Kielcach – zadanie II: od ko-

ścioła parafialnego do rezerwatu geologicznego im. 

Czarnockiego wraz z budową parkingu” 

  

208 208/11 22.03.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej „Rozwój systemu ko-

munikacji publicznej              w Kieleckim Obszarze Me-

tropolitalnym. Rozbudowa ulicy Krzywej” 

  

209 209/11 22.03.2011r. udzielenia dotacji dla Klubu Sportowego „Stella”           

w Kielcach dla realizacji pn. Przygotowanie zawodnika 

do startu w Mistrzostwach Świata w łucznictwie 

  

210 210/11 22.03.2011r. zmian w Uchwale Nr 154/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie 

podziału środków na zadania z zakresu kultury w 2011 

roku 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0196.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0197.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0198.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0199.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0200.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0201.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0202.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0203.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0204.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0205.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0206.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0207.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0208.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0209.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0210.2011.pdf


211 211/11 22.03.2011r. ustalenia wykazu jednostek samorządu terytorialnego 

województwa świętokrzyskiego, które w 2011 roku będą 

realizowały Program budowy kompleksów sportowych 

pn. „Moje Boisko – Orlik 2012” 

  

212 212/11 22.03.2011r. wyrażenia zgody na udział województwa świętokrzy-

skiego w projekcie Baltic GIGA realizowanego w ra-

mach Interreg IV B (Baltic Sea Region Programme). 

  

213 213/11 22.03.2011r. zgody na udział województwa świętokrzyskiego             

w projekcje ONE realizowanego w ramach Interreg IV C 

/Interregional Cooperation Programme/, 

  

214 214/11 22.03.2011r. wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Ratow-

nictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kiel-

cach na wynajęcie: boksów/stanowisk garażowych, sta-

nowisk postojowych, pomieszczeń warsztatowych 

  

215 215/11 22.03.2011r. przyjęcia informacji z przebiegu wykonania planu finan-

sowego przez samodzielne publiczne zakłady opieki 

zdrowotnej za 2010 r. 

  

216 216/11 22.03.2011r. zatwierdzenia zmian w Statucie Świętokrzyskiego Cen-

trum Onkologii w Kielcach 

  

217 217/11 22.03.2011r. planu wykorzystania wojewódzkiego zasobu nierucho-

mości na lata 2011-2013 

  

218 218/11 22.03.2011r. ogłoszenia konkursu na wybór partnera i powierzenie 

zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu 

systemowego "Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych 

narzędzi wspierania innowacyjności województwa w 

obszarach o dużym potencjale wzrostu" w ramach Pod-

działania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

  

219 219/11 22.03.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

220 220/11 30.03.2011r. sprawozdanie z budżetu   

221 221/11 30.03.2011r. informacja o stanie mienia samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego 

  

222 222/11 30.03.2011r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu 

przejścia  

z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzy-

skiego nieruchomości  

położonej w Chełmcach, gmina Strawczyn, oznaczonej 

w ewidencji  

gruntów jako działka nr 323/6 o pow. 0,0480 ha, wydzie-

lonej pod  

 poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748 

  

223 223/11 30.03.2011r. powołania Pana Jarosława Mostowskiego na stanowisko 

Dyrektora Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-

czego w Modliszewicach 

  

224 224/11 30.03.2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej 

oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na 

wspieranie zadań z zakresu działań na rzecz ekologii i 

ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodni-

czego w 2011 roku 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0211.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0212.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0213.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0214.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0215.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0216.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0217.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0218.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0219.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0220.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0221.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0222.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0223.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0224.2011.pdf


225 225/11 30.03.2011r. udzielenia Pani Aleksandrze Woźniak – Zastępcy Dyrek-

tora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego upo-

ważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego  dotyczących projektu pn.: 

„Kluczowe wyzwania dla województw Polski Wschod-

niej w przyszłym okresie programowania – analizy roz-

woju sytuacji, plany adaptacji i stworzenie systemu stałej 

współpracy”, realizowanego w ramach Programu Opera-

cyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś prio-

rytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.4 Pro-

mocja i współpraca, komponent Współpraca, obszar 

Tworzenie polityki rozwoju regionalnego 

  

226 226/11 30.03.2011r. zmiany Uchwały nr 732/08 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie po-

wołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny  Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 

  

227 227/11 30.03.2011r. przyjęcie Harmonogramu konkursów na 2011 rok w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 

  

228 228/11 30.03.2011r. w sprawie przyjęcia zmiany wzoru umowy o dofinanso-

wanie projektu w ramach Działania 1.3. Tworzenie i 

rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 

  

229 229/11 30.03.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

230 230/11 30.03.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

231 231/11 6.04.2011r. udzielenie Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 

Kielcach upoważnienia szczególnego do składania 

oświadczenia woli w imieniu Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego w zakresie wyrażania zgody  na wy-

kreślenie hipotek wpisanych na rzecz Województwa 

Świętokrzyskiego w umowach zawartych przez Woje-

wódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 

  

232 232/11 6.04.2011r. upoważnienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa z siedzibą w Warszawie do wystawiania zle-

ceń płatności w zakresie operacji realizowanych bądź 

zrealizowanych w ramach osi priorytetowej  4 Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołów-

stwa  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, 

  

233 233/11 6.04.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej: „Budowa ul. Polnej”  

w Skarżysku-Kościelnym 

  

234 234/11 6.04.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Ulica 

Zgórska w Kielcach” 

  

235 235/11 6.04.2011r. ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie wsparcia 

w formie pomocy rzeczowej oraz określenia szczegóło-

wych warunków składania i oceny wniosków w ramach 

„Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edu-

kacji w 2011 r.”, 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0225.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0226.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0227.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0228.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0229.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0230.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0231.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0232.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0233.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0234.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0235.2011.pdf


236 236/11 6.04.2011r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla  podmiotów 

określonych w  art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta-

riacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 

na wspieranie realizacji zadań publicznych Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego w 2011 roku z zakresu: ochrony i 

promocji zdrowia – programy zdrowotne, profilaktyki        

i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania 

narkomanii, pomocy społecznej 

  

237 237/11 6.04.2011r. przyjęcia Regionalnego Programu Rozwoju Zakładów 

Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego do 

2015 roku 

  

238 238/11 6.04.2011r.    

239 239/11 6.04.2011r.    

240 240/11 13.04.2011r. w sprawie dokonania wyboru ofert i ich zatwierdzenia na 

realizację zadań wraz z proponowanymi kwotami dotacji 

dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicz-

nego i o wolontariacie na wsparcie zadań z zakresu dzia-

łań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego w 2011 roku 

  

241 241/11 13.04.2011r. wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego pn. 

„Strategia doganiania dla województw Polski Wschod-

niej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa 

I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.4 Promocja i 

współpraca, komponent Współpraca, obszar Tworzenie 

polityki rozwoju regionalnego 

  

242 242/11 13.04.2011r. udzielenia Pani Aleksandrze Woźniak – Zastępcy Dyrek-

tora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego upo-

ważnienia do podpisywania w imieniu Zarządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego dokumentów   dotyczących 

projektu pn.: „Strategia doganiania dla województw Pol-

ski Wschodniej", realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś 

priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.4 

Promocja i współpraca, komponent Współpraca, obszar 

Tworzenie polityki rozwoju regionalnego 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0236.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0237.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0238.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0239.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0240.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0241.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0242.2011.pdf


243 243/11 13.04.2011r. warunkowego wyboru projektów: Gminy Kazimierza 

Wielka pn.: „Budowa sieci wodociagowej dla sołectw: 

Donatkowice, Gorzków, Plechówka, Plechów i Łycza-

ków w gminie Kazimierza Wielka”;  Gminy Wodzisław 

pn.: "Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na 

terenie Gminy Wodzisław" z Działania 4.2 „Rozwój sys-

temów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i 

energetycznej” w ramach Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 

2013 oraz zmiany uchwały Nr 2337/10 Zarządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia 6 stycznia 2010 roku 

w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifi-

kowanych do wsparcia z Działania 4.2 „Rozwój syste-

mów  lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i ener-

getycznej” w ramach dwuetapowych konkursów za-

mkniętych nr 3/08 i 3/09  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata  

2007-2013 

  

244 244/11 13.04.2011r. upoważnienia wybranych województw do reprezentowa-

nia Województwa Świętokrzyskiego w kwestiach orga-

nizacyjnych dotyczących wydarzeń w czasie polskiej 

Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej tj. czterech kon-

ferencji tematycznych i wydarzenia o charakterze pro-

mocyjnym 

  

245 245/11 13.04.2011r. wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolo-

nego w Kielcach na wynajęcie pomieszczeń: magazyno-

wych, gospodarczych, kuchni w budynku głównym Szpi-

tala, pomieszczeń po byłej kuchni Oddziału Chorób Za-

kaźnych  

i Dermatologii oraz pomieszczeń  

w Przychodni Sportowo-Lekarskiej 

  

246 246/11 13.04.2011r. wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Onko-

logii w Kielcach w sprawie na wynajęcie pomieszczeń z 

przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastrono-

micznej 

  

247 247/11 13.04.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

248 248/11 13.04.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

249 249/11 13.04.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

250 250/11 13.04.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

251 251/11 13.04.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

252 252/11 13.04.2011r. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w 

Podzamczu Marcina Perza do reprezentowania Woje-

wództwa Świętokrzyskiego  

w przygotowaniu i realizacji projektu pn. PONS 2 w ra-

mach Polsko – Norweskiego Funduszu Badań Nauko-

wych 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0243.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0244.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0245.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0246.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0247.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0248.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0249.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0250.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0251.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0252.2011.pdf


253 253/11 20.04.2011r. przyjęcie dokumentów.„Raport o stanie                       

zagospodarowania przestrzennego Województwa Świę-

tokrzyskiego za okres 2006-2010”; .„Ocena realizacji 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym  

w Województwie Świętokrzyskim za lata 2006-2009”; 

oraz    przedstawienie Sejmikowi Województwa, zgodnie 

z art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym 

  

254 254/11 20.04.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa 

drogi ekspresowej S-7,      odcinek Jędrzejów – granica 

województwa świętokrzyskiego” 

  

255 255/11 20.04.2011r. zmiany uchwały Nr 2379/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2010 roku w spra-

wie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowa-

nych do wsparcia z Działania 5.3 „Inwestycje w sferę 

dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu”  

w ramach dwuetapowych konkursów zamkniętych nr 

4/08 i 4/09 Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

  

256 256/11 20.04.2011r. odwołania Pana Wojciecha Scisło ze stanowiska         

Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 

Parków Krajobrazowych     w Kielcach 

  

257 257/11 20.04.2011r. powołania Zespołu Opiniującego wnioski w sprawach: 

- dofinansowania ze środków PFRON robót budowla-

nych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118, z późn. zm.), dotyczących obiektów służących re-

habilitacji, w związku                      z potrzebami osób 

niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiek-

tów; 

- dofinansowania ze środków PFRON kosztów tworzenia 

i działania zakładów       aktywności zawodowej, 

  

258 258/11 20.04.2011r. otwartego  konkursu dla podmiotów nie zaliczanych do 

sektora finansów publicznych i nie działających w celu 

osiągnięcia zysku na wyłonienie partnera w celu realiza-

cji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowa-

cyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.3 

„Przeciwdziałanie wykluczaniu cyfrowemu –eInclusion” 

na lata 2007-2013 oraz przyjęcia Regulaminu konkursu 

  

259 259/11 20.04.2011r. ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu wojewódz-

twa za 2010 rok 

  

260 260/11 20.04.2011r. zasad, sposobu i trybu przyznawania oraz korzystania ze 

służbowych kart płatniczych a także zasad rozliczania 

płatności dokonywanych przy ich wykorzystywaniu 

  

261 261/11 20.04.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

262 262/11 20.04.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

263 263/11 20.04.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

264 264/11 20.04.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0253.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0254.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0255.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0256.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0257.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0258.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0259.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0260.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0261.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0262.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0263.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0264.2011.pdf


265 265/11 20.04.2011r. upoważnienia Dyrektora Regionalnego Centrum Na-

ukowo – Technologicznego w Podzamczu Marcina Perza 

do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w 

przygotowaniu i realizacji w partnerstwie z gminą Spi-

czyn projektu pn. "Szlak Jana III Sobieskiego parasolo-

wym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschod-

niej" 

  

266 266/11  Deklaracja uczestnictwa   

267 267/11 04.05.2011r. wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego 

Szpitala Dziecięcego  

im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach na wynajęcie po-

mieszczeń z przeznaczeniem na: prowadzenie szkoleń 

dla personelu medycznego oraz prowadzenie zajęć dy-

daktyczno-wychowawczych 

  

268 268/11 04.05.2011r. wyznaczenia reprezentanta Województwa na Zwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Centrum 

Innowacji i Transferu Technologii Sp.  

z o.o. w Kielcach 

  

269 269/11 04.05.2011r. Zmiany Harmonogramu konkursów na 2011 rok w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przyjętego 

Uchwałą nr 227/11 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 30 marca 2011 roku 

  

270 270/11 04.05.2011r. przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.4.3 w 

ramach Osi Priorytetowej I Działania 1.4 Wsparcie in-

westycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Regionalne-

go Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2007 – 2013 

  

271 271/11 04.05.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

272 272/11 04.05.2011r. zmiany w  wieloletniej prognozie finansowej wojewódz-

twa na lata 2011-2038 

  

273 273/11 04.05.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

274 274/11 11.05.2011r. wprowadzenia nowych zadań do planu zamówień pu-

blicznych na rok 2011, w związku ze zleceniem przez 

Ministra Gospodarki dodatkowych zadań w ramach re-

alizacji projektu systemowego pn: „Sieć Centrum Obsłu-

gi inwestorów /COIE/”, realizowanego z Programu Ope-

racyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007-2013, Pod-

działanie 6.2.1 „Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi In-

westorów i Eksporterów” 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0265.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0266.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0267.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0268.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0269.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0270.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0271.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0272.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0273.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0274.2011.pdf


275 275/11 11.05.2011r. warunkowego  wyboru projektu Przedsiębiorstwa Go-

spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu 

Sp. z o.o.  pn.: „Zakup autobusów w celu świadczenia 

usług transportu publicznego dla miasta Sandomierza”  z 

Działania 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i sub-

regionalnych ośrodków wzrostu” w ramach Regionalne-

go Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2007- 2013 oraz zmiany uchwały Nr 

2494/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

24  marca  2010 roku w sprawie warunkowego wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 

6.1 „Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych 

ośrodków wzrostu” w  ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr 5/09 Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013 

  

276 276/11 11.05.2011r. decyzji o zwrocie przez Jerzego Jana Skrabacza dofinan-

sowania udzielanego w ramach Regionalnego programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 

  

277 277/11 11.05.2011r. decyzji o zwrocie przez Kopalnię Granitu Kamienna Gó-

ra Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  części 

dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007-2013 

  

278 278/11 11.05.2011r. wyrażenia zgody na przystąpienie Samorządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego - Świętokrzyskiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli do przetargu nieograniczone-

go na "Zakup usług szkoleniowych w ramach środków 

na doskonalenie nauczycieli w 2011 roku na terenie wo-

jewództwa świętokrzyskiego" organizowanego przez 

Kuratorium Oświaty  w Kielcach oraz udzielenia pełno-

mocnictwa dla dyrektora ŚCDN pana Jacka Wołowca do 

podpisania i wykonania umowy na jego realizację 

 

  

279 279/11 11.05.2011r. udzielenia dotacji dla Klubu KICK-BOXING Kielce dla 

realizacji zadania pn: Przygotowanie zawodniczki do 

udziału w Mistrzostwach Unii Europejskiej i  Mistrzo-

stwach Europy  w boksie 

  

280 280/11 11.05.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa 

dróg z chodnikami  i parkingów msc. Zachełmie, gm. 

Zagnańsk 

  

281 281/11 11.05.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Wyko-

nanie projektów budowlanych rozbudowy drogi i budo-

wy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0303T przez 

msc. Kaniów oraz rozbudowy drogi i budowy chodnika 

w pasie drogi gminnej na ul. Dębowej w msc. Kaniów od 

km 0+000 do km 0+140 w gm. Zagnańsk wraz  z uzy-

skaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej dla każdej  z osobna”, 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0275.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0276.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0277.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0278.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0279.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0280.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0281.2011.pdf


282 282/11 11.05.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 0576T Skarżysko-Kamienna – Parszów 

w miejscowości Majków ul.  Żeromskiego w km 1+720 

do 2+377 wraz z budową chodnika” 

  

283 283/11 11.05.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej:  „Budowa drogi w 

Studzieńcu w Gminie Fałków”.  

  

284 284/11 11.05.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej „Budowa obwodnicy 

Oleśnicy w związku  z realizowaną inwestycją urucho-

mienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger 

w Oleśnicy 

  

285 285/11 11.05.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebu-

dowa/rozbudowa drogi krajowej nr 78, odcinek obwod-

nica m. Kije – Chmielnik od km 218+104,00 do km 

230+860,00 

 

  

286 286/11 11.05.2011r. wyboru partnera do realizacji zadań w ramach projektu 

systemowego pod nazwą "Kręgi Innowacji - rozwój zin-

tegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności woje-

wództwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu" z 

Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Pro-

gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

  

287 287/11 11.05.2011r. przejęcia przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego - Departament Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i Środowiska zadań Sekretariatu Regionalne-

go Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

  

288 288/11 11.05.2011r. powołującej Komisje Konkursowe, w celu opiniowania 

ofert złożonych w trybie ogłaszanych przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej   i Zdrowotnej konkursów 

ofert w ramach zadań zlecanych organizacjom pozarzą-

dowym  i podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

  

289 289/11 11.05.2011r. podziału środków PFRON w 2011r. na realizację zadań 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wynikają-

cych z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-

sprawnych w zakresie: dofinansowania robót budowla-

nych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 

1118 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących re-

habilitacji w związku z potrzebami osób niepełnospraw-

nych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;  dofinanso-

wania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywno-

ści zawodowej 

  

290 290/11 11.05.2011r. ogłoszenia otwartego I konkursu ofert na wsparcie ze 

środków PFRON w 2011r. realizacji zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełno-

sprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom po-

zarządowym 

  

291 291/11 11.05.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0282.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0283.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0284.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0285.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0286.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0287.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0288.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0289.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0290.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0291.2011.pdf


292 292/11 18.05.2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy za 

2010 r. 

  

293 293/11 18.05.2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach za 

2010 r. 

 

  

294 294/11 18.05.2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i 

Transportu Sanitarnego  w Kielcach za 2010 r. 

  

295 295/11 18.05.2011r. wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolo-

nego w Kielcach  

na zakup aparatury medycznej, w tym: laparoskopu ope-

racyjnego, sterylizatora parowego wraz z wyposażeniem, 

aparatu RTG, pomp do kontra pulsacji 

  

296 296/11 18.05.2011r. zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego  

w Kielcach 

  

297 297/11 18.05.2011r. przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego  

w sprawie przekształcenia Świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii w Morawicy poprzez likwidację Oddziału 

Neurologii 

 

  

298 298/11 18.05.2011r. podjęcia decyzji o udzieleniu dofinansowania na realiza-

cję projektu Województwa Świętokrzyskiego – Regio-

nalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzę-

du Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 

w Kielcach pn: „Edukacja receptą na lepsze jutro” 

  

299 299/11 18.05.2011r. zmiany  uchwały Nr 2858/2010 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie 

zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady Realizacji Projek-

tu pt. Skuteczna Aktywizacja w ramach Programu Ope-

racyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek 

pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa 

dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności za-

wodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie po-

wiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji 

zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobot-

nych w regionie  przez Wydział Badań i Analiz Rynku 

Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.” 

 

 

  

300 300/11 18.05.2011r. zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0292.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0293.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0294.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0295.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0296.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0270.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0298.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0299.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0300.2011.pdf


301 301/11 18.05.2011r. W sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Woźniak – Za-

stępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzy-

skiego upoważnienia do podpisywania w imieniu Zarzą-

du Województwa Świętokrzyskiego dokumentów doty-

czących projektu partnerskiego pn.: Regions benefitting 

from returning migrants – Re – Turn (Regionalne korzy-

ści płynące z powrotu migrantów) realizowanego w ra-

mach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Programu 

dla Europy Środkowej 2007-2013, Priorytet 1. Wsparcie 

innowacyjności na obszarze Europy Środkowej, Działa-

nie 1.3. Wspieranie rozwoju wiedzy 

  

302 302/11 18.05.2011r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub 

wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzy-

skiego z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2011 

roku 

  

303 303/11 18.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie nowego kierun-

ku kształcenia w Policealnej Szkole Medycznej im. Han-

ny Chrzanowskiej w Morawicy     

  

304 304/11 18.05.2011r. zmian w Uchwale Nr 154/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie 

podziału środków na zadania z zakresu kultury  

w 2011 roku 

  

305 305/11 18.05.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1364/08 Zarządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2008r. w 

sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu „e-

świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzen-

nej Województwa Świętokrzyskiego” w zakresie zmiany 

składu osobowego Komitetu Sterującego 

  

306 306/11 18.05.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

307 307/11 18.05.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

308 308/11 18.05.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

309 309/11 18.05.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

310 310/11 18.05.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

311 311/11 18.05.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

312 312/11 18.05.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

313 313/11 25.05.2011r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Wsi 

Kieleckiej w Kielcach,  

  

314 314/11 25.05.2011r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach,-

  

  

315 315/11 25.05.2011r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkie-

go Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach,  

  

316 316/11 25.05.2011r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru im. S. 

Żeromskiego w Kielcach,  

  

317 317/11 25.05.2011r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Filharmonii 

Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0301.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0302.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0303.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0304.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0305.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0306.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0307.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0308.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0309.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0310.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0311.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0312.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0313.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0314.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0315.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0316.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0317.2011.pdf


318 318/11 25.05.2011r. wyrażenia zgody na przystąpienie Świętokrzyskiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w cha-

rakterze partnera do projektu przygotowywanego przez 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Techno-

logii w ramach konkursu zamkniętego nr 

PI/9.2/POKL/2011 na projekty innowacyjne testujące PO 

KL z możliwością realizacji komponentu ponadnarodo-

wego oraz udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora 

Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach, pana Jacka Wołowca, do  podpisania  i wyko-

nania umowy partnerskiej 

  

319 319/11 25.05.2011r. zespołu doradczo-opiniującego ds. szlaków turystycz-

nych województwa świętokrzyskiego 

  

320 320/11 25.05.2011r. ustanowienia Rekomendacji Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego  dla szlaków turystycznych i określe-

nia zasad jej przyznawania, 

  

321 321/11 25.05.2011r. zaakceptowania wysokości opłat ponoszonych przez słu-

chaczy pobieranych  w Nauczycielskim Kolegium Języ-

ków Obcych                        w Sandomierzu w roku aka-

demickim 2011/2012, 

 

 

  

322 322/11 25.05.2011r. wyrażenia zgody na uruchomienie nowego kierunku 

kształcenia w Policealnej Szkole Pracowników Służb 

Społecznych w Skarżysku – Kamiennej 

  

323 323/11 25.05.2011r. decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 

20.04.2011 r. postępowania administracyjnego dotyczą-

cego Parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem święte-

go Mikołaja w Szewnie w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2007 -2013 

  

324 324/11 25.05.2011r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu za-

mkniętego Nr 1/11 w ramach Działania 4.1 „Rozwój re-

gionalnej infrastruktury  ochrony środowiska i energe-

tycznej” oraz Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej 

infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, 

  

325 325/11 25.05.2011r. dofinansowania projektu systemowego Województwa 

Świętokrzyskiego pod nazwą „Zakup kolejowych pojaz-

dów szynowych                     do przewozów regional-

nych dla województwa świętokrzyskiego” nr WND-

RPSW.03.01.00-26-760/10 w ramach Działania  3.1 

„Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o 

znaczeniu regionalnym i  ponadregionalnym” Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007-2013 

  

326 326/11 25.05.2011r decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 

20.04.2011 r. postępowania administracyjnego dotyczą-

cego Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego i Telekomu-

nikacyjnego "WIELOCH" w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2007 -2013 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0318.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0319.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0320.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0321.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0322.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0323.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0324.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0325.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0326.2011.pdf


327 327/11 25.05.2011r decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 

12.04.2011 r. postępowania administracyjnego dotyczą-

cego Gminy Połaniec              w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007 -2013  

 

  

328 328/11 25.05.2011r decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 

18.04.2011r. postępowania administracyjnego dotyczą-

cego Gminy Stopnica               w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007-2013 

  

329 329/11 25.05.2011r wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Odbudo-

wa mostu w ciągu drogi krajowej Nr 42 w km 187+340 

w miejscowości Skórnice” 

  

330 330/11 25.05.2011r wezwania Pana Andrzeja Malca do wydania nierucho-

mości na lotnisku w Masłowie będącej przedmiotem 

umowy dzierżawy        z dnia 01.04.2008 r. zawartej ze 

spółką "Lotnisko Kielce" w Masłowie oraz    do zapłaty 

wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z te-

renu 

  

331 331/11 25.05.2011r wskazania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej 

„Lotnisko Kielce” spółka z o.o. w Masłowie 

  

332 332/11 25.05.2011r przyjęcia Świętokrzyskiego Programu „Szpitale Przyjaz-

ne Kombatantom 

  

333 333/11 25.05.2011r nie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela zobowiązań 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego 

w Kielcach wobec Świętokrzyskiego Centrum Onkologii 

na rzecz M.W. Trade S.A. z siedzibą   we Wrocławiu 

  

334 334/11 25.05.2011r zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

335 335/11 25.05.2011r zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

336 336/11 25.05.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

337 337/11 01.06.2011r. Wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do planu za-

mowień publicznych na 2011 rok poprzez uwzględnienie 

nowych zadań wynikających z realizacji projektu part-

nerskiego pn.: Re – Turn -  Regionalne korzyści płynące 

z powrotu migrantów (Regions benefitting from retur-

ning migrants), realizowanego w ramach Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej, Programu dla Europy Środ-

kowej 2007-2013,Priorytet 1. Wsparcie innowacyjności 

na obszarze Europy Środkowej, Działanie 1.3. Wspiera-

nie rozwoju wiedzy   

  

338 338/11 01.06.2011r. Podjęcia decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w 

dniu 07.04.2011 r. postępowania administracyjnego do-

tyczącego Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 . 

  

339 339/11 01.06.2011r. Wyboru projektu zakwalifikowanego do wsparcia w ra-

mach wznowionego konkursu otwartego nr 1.2.1 w ra-

mach Osi Priorytetowej I Działania 1.2 Tworzenie i roz-

wój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007-2013 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0327.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0328.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0329.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0330.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0331.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0332.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0333.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0334.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0335.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0336.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0337.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0338.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0339.2011.pdf


340 340/11 01.06.2011r. zmiany uchwały nr 3007/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie 

zmiany uchwały nr 2746/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie 

dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego 

Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-

świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzen-

nej Województwa Świętokrzyskiego” nr WND-

RPSW.02.02.00-26-002/10 w ramach Działania nr 2.2 

Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

  

341 341/11 01.06.2011r. ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2011 

roku  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robo-

ty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabyt-

ków, położonym na obszarze województwa świętokrzy-

skiego 

  

342 342/11 01.06.2011r. udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Świętokrzy-

skiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, 

pana Jacka Wołowca, do podpisania i wykonania umowy 

na realizację projektu "Nauczyciel Interaktywnej Klasy" 

  

343 343/11 01.06.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

344 344/11 01.06.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

345 345/11 01.06.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

346 346/11 01.06.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

347 347/11 01.06.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

348 348/11 01.06.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

349 349/11 01.06.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

350 350/11 01.06.2011r. ogłoszenia informacji o wykonaniu  

budżetu województwa za I kwartał 2011 roku 

  

351 351/11 01.06.2011r. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Woje-

wództwa na lata 2011-2039 

  

352 352/11 8.06.2011r. ustalenia kryterium regionalnego oceny wniosków o 

przyznanie pomocy na operacje      z zakresu działania 

3.3. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiej-

skiej"           w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 

  

353 353/11 8.06.2011r. ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przy-

znanie pomocy na operacje          z zakresu działania 3.3. 

"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"           

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-201 

  

354 354/11 8.06.2011r. przyjęcia nowych członków do Sieci Dziedzictwo Kuli-

narne Świętokrzyskie w Województwie Świętokrzyskim, 

działającej w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego 

Dziedzictwa Kulinarnego oraz o zawieszeniu członkow-

stwa przedsiębiorstwa Jan Bogusław Gołębiowski Janina 

Gołębiowska s.c. – Piekarnia Rzemieślnicza z siedzibą w 

Kielcach w Sieci 

  

355 355/11 8.06.2011r. powołania Pana Tomasza Hałatkiewicza  na stanowisko 

Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 

Parków Krajobrazowych     w Kielcach 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0340.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0341.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0342.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0343.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0344.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0345.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0346.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0347.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0348.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0349.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0350.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0351.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0352.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0353.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0354.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0355.2011.pdf


356 356/11 8.06.2011r. wyrażenia zgody na nadanie nazwy placowi usytuowa-

nemu w granicach działki nr 1102/4 w Masłowie Pierw-

szym, będącej własnością Województwa Świętokrzy-

skiego 

  

357 357/11 8.06.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa 

ul. Skrajnej w Kielcach       na odcinku od posesji nr 70 

do posesji nr 74 wraz z budową odwodnienia                    

i oświetlenia ulicznego oraz przebudową kolidującej in-

frastruktury niezwiązanej                            z funkcjono-

waniem drogi”, 

  

358 358/11 8.06.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Uzbroje-

nie nowego osiedla przy ul. Południowej w Końskich 

  

359 359/11 8.06.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:  „Budowa 

drogi gminnej                     w miejscowości Rembów 

  

360 360/11 8.06.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi gmin-

nej Umer – Zarzecze gm. Zagnańsk” 

  

361 361/11 8.06.2011r. wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej na zadanie: „Budowa skrzy-

żowania dwupoziomowego lub dróg równoległych w 

celu likwidacji przejazdu kolejowego w km 127,19  Nr 4 

(CMK) Grodzisk Mazowiecki –Zawiercie” 

  

362 362/11 8.06.2011r. podjecie uchwały w sprawie wydania opinii do wniosku 

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 

na zadanie: „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego 

lub dróg równoległych w celu likwidacji przejazdu kole-

jowego w km 147,548  Nr 4 (CMK) Grodzisk Mazo-

wiecki –Zawiercie 

  

363 363/11 8.06.2011r. przyznania nagrody rocznej za 2010 rok dla Pana Jacka 

Rogali  – dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. 

Kolberga w Kielcach   

  

364 364/11 8.06.2011r. przyznania nagrody rocznej za 2010 rok dla Pana Janu-

sza Karpińskiego – dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w 

Kielcach   

  

365 365/11 8.06.2011r. przyznania nagrody rocznej za 2010 rok dla Pana Piotra 

Szczerskiego – dyrektora Teatru im. S. Żeromskiego w 

Kielcach   

  

366 366/11 8.06.2011r. przyznania nagrody rocznej za 2010 rok dla Pana An-

drzeja Dąbrowskiego – dyrektora Wojewódzkiej Biblio-

teki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach 

  

367 367/11 8.06.2011r. przyznania nagrody rocznej za 2010 rok dla Pana Łuka-

sza Łaganowskiego – dyrektora Wojewódzkiego Domu 

Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach    

 

  

368 368/11 8.06.2011r. zmian w Uchwale Nr 183/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie 

podziału środków                na zadania z zakresu nauki, 

edukacji, oświaty i wychowania w 2011 roku 

  

369 369/11 8.06.2011r. wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolo-

nego w Kielcach na zbycie wyparzacza kuchennego 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0356.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0357.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0358.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0359.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0360.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0361.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0362.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0363.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0364.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0365.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0366.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0367.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0368.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0369.2011.pdf


370 370/11 8.06.2011r. podziału środków dla podmiotów określonych                       

w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-

łalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 

na wsparcie realizacji zadań   w 2011r.   z zakresu: 

ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne, pro-

filaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

zwalczania narkomanii, pomocy społecznej 

  

371 371/11 8.06.2011r. zatwierdzenia zmian w Statucie Świętokrzyskiego Cen-

trum Onkologii w Kielcach 

  

372 372/11 8.06.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

373 373/11 8.06.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

374 374/11 8.06.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

375 375/11 13.06.2011r. Wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzy-

skiego na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Święto-

krzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A.  

w Kielcach 

  

376 376/11 13.06.2011r. wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzy-

skiego na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świę-

tokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego  

Sp. z o.o. w Kielcach 

  

377 377/11 22.06.2011r. Chłodnie Kielce   

378 378/11 22.06.2011r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzy-

skiego Centrum Onkologii w Kielcach za 2010 rok 

  

379 379/11 22.06.2011r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkie-

go Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach 

za 2010 rok 

  

380 380/11 22.06.2011r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkie-

go Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach za 2010 rok, 

  

381 381/11 22.06.2011r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkie-

go Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze za 

2010 rok, 

  

382 382/11 22.06.2011r. sprawie zamiaru odwołania Pana Stanisława Florka ze 

stanowiska Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ra-

townictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w 

Kielcach 

  

383 383/11 22.06.2011r. zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego Nr 1749/06 z dnia  25 października 2006 r. w 

sprawie powierzenia dla Świętokrzyskiego Biura Roz-

woju Regionalnego w Kielcach realizacji zadań Samo-

rządu Województwa Świętokrzyskiego wynikających z 

wdrażania „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2007-2013”, zmienionej uchwałami Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego: Nr 469/07 z dnia 1 sierpnia 2007 

r. oraz Nr 1646/09 z dnia 9 kwietnia 2009 r.  

  

384 384/11 22.06.2011r. zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Świętokrzy-

skiego Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego 

Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach 

  

385 385/11 22.06.2011r. zmiany uchwały Nr 2047/09 z dnia 23 września 2009r.      

w sprawie przyjęcia Planu Działania na lata 2010-

2011realizowanego                         w Województwie 

Świętokrzyskim w ramach Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich.      

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0370.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0371.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0372.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0373.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0374.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0375.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0376.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0377.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0378.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0379.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0380.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0381.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0382.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0383.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0384.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0385.2011.pdf


386 386/11 22.06.2011r. udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Zespołu 

Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazo-

wych w Kielcach 

  

387 387/11 22.06.2011r. udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Janusza Śledziń-

skiego - Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich                       i Środowiska w zakresie wyko-

nywania zadań związanych z realizacją Schematu III – 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pomocy technicznej 

w ramach PROW 2007-2013, w tym do występowania w 

imieniu samorządu województwa  

z wnioskami o pomoc, z wnioskami o płatność i podpi-

sywania umów wynikających   z wniosków o pomoc 

 

  

388 388/11 22.06.2011r. udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Sławomira Neuge-

bauera – Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich      i Środowiska w zakresie wyko-

nywania zadań związanych z realizacją Schematu III – 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pomocy technicznej 

w ramach PROW 2007-2013, w tym do występowania w 

imieniu samorządu województwa z wnioskami o pomoc, 

z wnioskami o płatność i podpisywania umów wynikają-

cych    z wniosków o pomoc 

  

389 389/11 22.06.2011r. powołania komisji oceniającej wnioski złożone   w ra-

mach "Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju 

Edukacji w 2011r.", 

  

390 390/11 22.06.2011r. podziału środków dla podmiotów nie zaliczonych         

do sektora finansów publicznych na realizację zadań z 

zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2011 roku 

  

391 391/11 22.06.2011r. zmiany w Uchwale Nr 154/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 

podziału środków na zadania     z zakresu kultury w 2011 

roku 

  

392 392/11 22.06.2011r. zmian w uchwale Nr 183/11 Zarządu województwa        

z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie podziału środków 

na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wycho-

wania w 2011 roku 

  

393 393/11 22.06.2011r. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli 

kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na 

stopień nauczyciela mianowanego 

  

394 394/11 22.06.2011r. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli 

kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na 

stopień nauczyciela mianowanego 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0386.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0387.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0388.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0389.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0390.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0391.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0392.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0393.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0394.2011.pdf


395 395/11 22.06.2011r. zmiany uchwały nr 2871/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 15 września 2010 roku w spra-

wie zmiany uchwały nr 2217/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2009 roku       w 

sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 

1.1.3 dla małych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 

Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, wy-

boru dodatkowych projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 skie-

rowanego do małych przedsiębiorstw w ramach Działa-

nia 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz zmiany uchwały nr 2604/10 Zarządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia 19 maja 2010 roku w 

sprawie zmiany uchwały nr 2217/09 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2009 roku w 

sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 

1.1.3 dla małych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 

Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0395.2011.pdf


396 396/11 22.06.2011r. zmiany uchwały nr 103/11 Zarządu Województwa Świę-

tokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 r.  w sprawie: 

zmiany uchwały nr 2627/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.4 dla 

mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 „Bezpo-

średnie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przed-

siębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013., wy-

boru dodatkowych projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.4 kie-

rowanego do mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 

1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013, zmiany uchwały nr 2976/10 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2010 r.        w 

sprawie zmiany uchwały nr 2627/10 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego       z dnia 26 maja 2010 roku w 

sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 

1.1.4 dla mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 

Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz 

w sprawie wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.4 skie-

rowanego do mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 

1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013, Wyboru dodatkowego projektu zakwalifikowane-

go do wsparcia               w ramach konkursu zamknięte-

go nr 1.1.4 kierowanego do mikro przedsiębiorstw     w 

ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007-2013 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0396.2011.pdf


397 397/11 22.06.2011r. zmiany uchwały nr 3009/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie 

zmiany uchwały nr 2278/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla 

mikro przedsiębiorstw     w ramach Działania 1.1 Bezpo-

średnie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przed-

siębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, wybo-

ru dodatkowego projektu zakwalifikowanego do wspar-

cia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 kierowane-

go do mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 

Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, 

zmiany uchwały nr 2683/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2010 r.         w 

sprawie zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego nr 

1.1.3 dla mikro przedsiębiorstw ogłoszonego w ramach 

Osi Priorytetowej I Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie 

sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 – 2013, przyjętego uchwałą nr 

2278/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

16 grudnia 2009 roku, oraz wyboru projektów zakwalifi-

kowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego 

nr 1.1.3 kierowanego do mikro przedsiębiorstw w ra-

mach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mi-

kro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007-2013 

  

398 398/11 22.06.2011r. zmiany uchwały nr 2626/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie 

zmiany uchwały Nr 2016/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 15 września 2009 roku w spra-

wie wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia 

w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.2 dla Działania 

1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i śred-

nich przedsiębiorstw oraz zwiększenia alokacji dla kon-

kursu zamkniętego nr 1.1.2           w ramach Działania 

1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i śred-

nich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013, 

  

399 399/11 22.06.2011r. zamknięcia wznowionego konkursu otwartego nr 1.2.1. 

w ramach Osi Priorytetowej  I Działania 1.2 Tworzenie i 

rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

  

400 400/11 22.06.2011r. decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 

25.05.2011 r. postępowania administracyjnego dotyczą-

cego Gminy Końskie               w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007 -2013 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0397.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0398.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0399.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0400.2011.pdf


401 401/11 22.06.2011r. zmiany Uchwały Nr 2350/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w spra-

wie zmiany Uchwały Nr 1538/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej 

infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”      w 

ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 3/08 z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, 

  

402 402/11 22.06.2011r. zmiany Uchwały Nr 2968/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2010 roku w spra-

wie warunkowego wyboru projektów: Gminy Chmielnik 

pn.: "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 

w Chmielniku"; Gminy Samborzec pn.: "Poprawa wa-

runków życia mieszkańców Gminy Samborzec poprzez 

budowę kanalizacji sanitarnej                      z przyłączami 

(I etap - miejscowości Chobrzany i Strączków)" zakwali-

fikowanych do wsparcia z Działania 4.1 „Rozwój regio-

nalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycz-

nej” oraz zmiany uchwały Nr 2163/09 Zarządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2009 roku 

w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifi-

kowanych do wsparcia z Działania 4.1 „Rozwój regio-

nalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycz-

nej” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

3/09  Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

  

403 403/11 22.06.2011r. zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, przyjęte-

go Uchwałą nr 689/07 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 21 grudnia 2007 r 

 

  

404 404/11 22.06.2011r. zmiany Uchwały nr 770/08 z dnia 29 lutego 2008 roku   

w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

  

405 405/11 22.06.2011r. sprawie przyjęcia informacji nt. stanu realizacji Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007-2013, w 2010 roku 

  

406 406/11 22.06.2011r. przyjęcia Sprawozdania rocznego za 2010 rok                z 

realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

  

407 407/11 22.06.2011r. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia intencyjnego 

w przedmiocie wyrażenia woli współdziałania oraz 

współpracy między Województwem Świętokrzyskim a 

Województwem Małopolskim przy opracowaniu kon-

cepcji przestrzennej drogi Busko –Zdrój –Nowy Korczyn 

-Tarnów-Barwinek- trasa alternatywna dla istniejącej 

drogi wojewódzkiej Nr 973 i 977 

  

408 408/11 22.06.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa 

drogi gminnej, ulicy Tomaszów-boczna wraz 

z kanalizacją deszczową” w Ostrowcu Świętokrzyskim 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0401.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0402.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0403.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0404.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0405.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0406.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0407.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0408.2011.pdf


409 409/11 22.06.2011r. zaopiniowania wniosku w sprawie wyrażenia opinii ce-

lem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwe-

stycji drogowej pod nazwą: „Budowa ulicy Dygasińskie-

go – II linia zabudowy w Busku - Zdroju" 

  

410 410/11 22.06.2011r. zaopiniowania wniosku w sprawie wyrażenia opinii ce-

lem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwe-

stycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Mikuło-

wickiej w Busku-Zdroju 

  

411 411/11 22.06.2011r. zaopiniowania wniosku w sprawie wyrażenia opinii ce-

lem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwe-

stycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa dróg dojazdo-

wych do zbiornika Jaśle nr 1516001 i 1516007”, 

 

  

412 412/11 22.06.2011r. ustanowienie Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach Pana Wojciecha Płazy Peł-

nomocnikiem do spraw projektu "Budowa obwodnicy 

Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728" w ramach 

Programu Operacyjnego Rozwoju Polski  Wschodniej 

2007 – 2013 

  

413 413/11 22.06.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011rok   

414 414/11 22.06.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011rok   

415 415/11 22.06.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011rok   

416 416/11 22.06.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011rok   

417 417/11 22.06.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011rok   

418 418/11 22.06.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011rok   

419 419/11 22.06.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011rok   

420 420/11 29.06.2011r. wyrażenie opinii do aktualizacji „Założeń do planu za-

opatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

Miasta Kielce” w zakresie koordynacji współpracy z in-

nymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną 

państwa  

  

421 421/11 29.06.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa 

drogi dojazdowej na odcinku Występa – Barcza wraz 

z wiaduktem nad linią kolejową Warszawa -Kraków” 

  

422 422/11 29.06.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Drogi 

publiczne 2KDD i 3KDD w rejonie ul. Staszica i Wjaz-

dowej w Końskich nr dz. 4332/1, 4336, 4347/7, 4347/5, 

4347/6, 4349, 4348/1, 4350/2, 4352, 4351/2, 4353/1, 

4354, 4353/6, 4328/1, 4328/2, 4293/8, 1030/2 w Koń-

skich” 

  

423 423/11 29.06.2011r. umorzenia w całości Gminie Kielce należności pienięż-

nej stanowiącej   

odszkodowanie za nieruchomość  

Województwa Świętokrzyskiego położoną w Kielcach 

przy ul. Kusocińskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów 

w obrębie 0022 jako działka nr 60/26 o pow. 0,2269 ha, 

która z mocy prawa    stała się własnością Gminy Kielce 

 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0409.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0410.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0411.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0412.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0413.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0414.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0416.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0416.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0417.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0418.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0419.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0420.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0421.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0422.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0423.2011.pdf


424 424/11 29.06.2011r. powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego 

realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2011 - 2015 

  

425 425/11 6.07.2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzę-

du Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 

w Kielcach 

  

426 426/11 6.07.2011r. w sprawie  przekazania Regionalnemu Centrum Nauko-

wo - Technologicznemu  

w Kielcach samochodu osobowego, wykorzystywanego   

dotychczas w Urzędzie Marszałkowskim 

  

427 427/11 6.07.2011r. w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzial-

ności pomiędzy członków Zarządu Województwa Świę-

tokrzyskiego, Sekretarza Województwa oraz Skarbnika 

Województwa 

  

428 428/11 6.07.2011r. powołania Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu 

Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS 

  

429 429/11 6.07.2011r. podziału środków PFRON w 2011r.  

w ramach ogłoszonego I konkursu ofert na wsparcie re-

alizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo-

łecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom 

oraz organizacjom pozarządowym 

  

430 430/11 6.07.2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej 

Górze za 2010 r. 

  

431 431/11 6.07.2011r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ze-

społu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajo-

brazowych w Kielcach  

  

432 432/11 6.07.2011r. Udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Janusza Śledziń-

skiego Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i Środowiska do podpisania jako reprezentant 

samorządu województwa świętokrzyskiego wniosku o 

wpis do ewidencji producentów 

  

433 433/11 6.07.2011r. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na 

Przewodników Turystycznych 

  

434 434/11 6.07.2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej 

wnioski złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór 

wniosków o udzielenie dotacji w 2011 roku na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położo-

nym na obszarze województwa świętokrzyskiego 

  

435 435/11 6.07.2011r. w sprawie zaakceptowania wysokości opłat za zajęcia 

dydaktyczne w systemie niestacjonarnym w Kolegium 

Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-

Kamiennej w roku szkolnym 2011/2012 

  

436 436/11 6.07.2011r. Zmiana w Uchwale Nr 154/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 

podziału środków na zadania z zakresu kultury  

w 2011 roku 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0424.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0425.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0426.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0427.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0428.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0429.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0430.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0431.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0432.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0433.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0434.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0435.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0436.2011.pdf


437 437/11 6.07.2011r. wyrażenia opinii na temat włączenia do obszaru Specjal-

nej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. włączenia 

do obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Staracho-

wice” S.A. nieruchomości:  

1. Do podstrefy Kielce - nieruchomości zabudowanej 

położonej w Piekoszowie składającej się z działki nr 

1578/286 o powierzchni 8,2491 ha stanowiącej własność 

SSE „Starachowice” S.A. oraz nieruchomości niezabu-

dowanej położonej w Kielcach składającej się z działki 

nr 5/26 o powierzchni 1,9943 ha stanowiącej własność 

Skarbu Państwa. 

2. Do podstrefy Końskie - nieruchomości niezabudowa-

nej położonej w miejscowości Trzemoszna – Powiat Ko-

necki, składającej się z działki nr 398/2 o powierzchni 

26,4750 ha stanowiącej własność AREA Sp. z o.o.  

  

438 438/11 6.07.2011r. powołania Rady Konsultacyjnej do spraw rozwoju Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego 

  

439 439/11 6.07.2011r. w sprawie zatwierdzenia Planów Realizacji Działań w 

ramach Osi priorytetowej 7 Pomoc Techniczna RPOWŚ 

na rok 2011 

  

440 440/11 6.07.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011rok   

441 441/11 6.07.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011rok   

442 442/11 6.07.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011rok   

443 443/11 13.07.2011r. przyjęcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

regulaminu konkursu pn.: "Szybuj bezpiecznie w inter-

netowej chmurze", zakupu bonów towarowych 

na nagrody dla uczestników w/w konkursu oraz wpro-

wadzenie tych nagród do planu zamówień publicznych 

  

444 444/11 13.07.2011r. w sprawie naboru młodzieży do szkół, kolegium pra-

cowników służb społecznych i zakładu kształcenia na-

uczycieli prowadzonych przez Samorząd Województwa 

Świętokrzyskiego na rok szkolny 2011/2012 

  

445 445/11 13.07.2011r. w sprawie zmian Uchwały nr 154/11 Zarządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2011 roku w 

sprawie podziału środków na zadania z zakresu kultury 

w 2011 roku 

  

446 446/11 13.07.2011r. wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzy-

skiego na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Tech-

nologii Sp. z o. o. w Kielcach 

  

447 447/11 13.07.2011r. w sprawie powierzenia obowiązków  

w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do 

składania oświadczeń woli 

  

448 448/11 13.07.2011r. określenia Wykazu zawodów, w których za przygotowa-

nie zawodowe młodocianych pracowników może być 

dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez 

pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpiecze-

nia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania za-

wodowego w województwie świętokrzyskim 

  

449 449/11 13.07.2011r. W sprawie odwołania Pana Stanisława Florka z funkcji 

Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Me-

dycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0437.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0438.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0439.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0440.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0441.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0442.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0443.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0444.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0445.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0446.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0447.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0448.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0449.2011.pdf


450 450/11 13.07.2011r. Zarządzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Święto-

krzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Trans-

portu Sanitarnego w Kielcach i powierzenia obowiązków 

kierownika na czas postępowania konkursowego 

  

451 451/11 13.07.2011r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospo-

darki finansowej  

i upoważnienia do składania oświadczeń woli (Pani Ja-

kacka- Green) 

  

452 452/11 13.07.2011r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospo-

darki finansowej  

i upoważnienia do składania oświadczeń woli ( Pan 

Grzegorz Stokowiec) 

  

453 453/11 13.07.2011r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospo-

darki finansowej  

i upoważnienia do składania oświadczeń woli (Pan Woj-

ciech Żelezik) 

  

454 454/11 13.07.2011r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospo-

darki finansowej  

i upoważnienia do składania oświadczeń woli (Pan Śro-

da) 

  

455 455/11 13.07.2011r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospo-

darki finansowej  

i upoważnienia do składania oświadczeń woli (Pan 

Dziedzic) 

  

456 456/11 13.07.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011rok   

457 457/11 13.07.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011rok 

 

  

458 458/11 13.07.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011rok   

459 459/11 20.07.2011r. zmiany uchwały nr 732/08 Zarządu Województwa Świę-

tokrzyskiego z dnia  

6 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komitetu Monito-

rującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

  

460 460/11 20.07.2011r. udzielenia dotacji dla Kieleckiego Towarzystwa Moto-

rowego „NOVI”  

w Kielcach dla realizacji zadania pn. Udział zawodników 

Towarzystwa  

w zawodach sportowych o randze Mistrzostw Świata 

ISDE 2011  

w Finlandii 

  

461 461/11 20.07.2011r. zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze 

  

462 462/11 20.07.2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Świętokrzy-

skiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu 

Sanitarnego w Kielcach 

  

463 463/11 20.07.2011r. Ogłoszenia otwartego II konkursu ofert na wsparcie ze 

środków PFRON  

w 2011r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawo-

dowej i społecznej osób niepełnosprawnych  zlecanych 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 

  

464 464/11 20.07.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2371/10 Zarządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2010 r.  

w sprawie zatwierdzenia zasad funkcjonowania sieci 

Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0450.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0451.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0452.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0453.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0454.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0455.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0456.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0457.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0458.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0459.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0460.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0461.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0462.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0463.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0464.2011.pdf


465 465/11 20.07.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011rok   

466 466/11 20.07.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011rok   

467 467/11 20.07.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011rok   

468 468/11 20.07.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011rok   

469 469/11 20.07.2011r. przystąpienia do zawarcia z Województwem Małopol-

skim, Województwem Śląskim i Województwem Pod-

karpackim porozumienia dotyczącego współpracy, mają-

cej na celu uzyskanie dofinansowania na nabycie elek-

trycznych zespołów trakcyjnych ze środków finanso-

wych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyj-

nego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII Trans-

port przyjazny środowisku, Działanie nr 7.1 Rozwój 

transportu kolejowego 

  

470 470/11 27.07.2011r. wyrażenia zgody na przebudowę wiatrołapu przez ARI-

MR Świętokrzyski Oddział Regionalny –najemcę części 

budynku przy              ul. Kościelnej 30 w Starachowi-

cach 

  

471 471/11 27.07.2011r. 

, 

wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do planu za-

mówień publicznych na 2011 rok poprzez uwzględnienie 

nowych zadań wynikających z realizacji zadań Sekreta-

riatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

  

472 472/11 27.07.2011r. przyjęcia informacji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach za I półrocze 2011r z wyko-

nania planu rzeczowo-finansowego 

  

473 473/11 27.07.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej pod nazwa „Budowa 

drogi gminnej w Wąsoszu” gm. Końskie 

  

474 474/11 27.07.2011r. wyboru projektu zakwalifikowanego do wsparcia         w 

ramach wznowionego konkursu otwartego nr 1.2.1 w 

ramach Osi Priorytetowej     I Działania 1.2 Tworzenie i 

rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

  

475 475/11 27.07.2011r. wyrażenia zgody na przystąpienie przez Świętokrzyskie 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach do kon-

kursu organizowanego przez Narodowy Bank Polski i 

złożenie projektu "Moje wymarzone miejsce                

pracy– samozatrudnienie" oraz udzielenia pełnomocnic-

twa dla dyrektora ŚCDN, pana Jacka Wołowca, do pod-

pisania i wykonania umowy na  jego realizację 

  

476 476/11 27.07.2011r. zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach 

  

477 477/11 27.07.2011r. powołania Zespołu ds. konsultacji projektu „Wojewódz-

kiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

na lata 2011-2015” 

  

478 478/11 27.07.2011r. ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu wojewódz-

twa za II kwartał 2011 roku 

  

479 479/11 27.07.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011r.   

480 480/11 27.07.2011r. zasad, trybu i terminów opracowywania materiałów do 

projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0465.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0466.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0467.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0468.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0469.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0470.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0471.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0472.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0473.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0474.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0475.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0476.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0477.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0478.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0479.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0480.2011.pdf


481 481/11 3.08.2011r. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finan-

sowego przez samorządowe instytucje kultury za I pół-

rocze 2011 roku 

  

482 482/11 3.08.2011r. wydania postanowienia w przedmiocie sprostowania 

omyłki w decyzji Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 11.05.2011r.        nr RP-

SW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-207/08-2011/13 w spra-

wie zwrotu przez Jerzego Jana Skrabacza dofinansowa-

nia udzielonego w ramach Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 

-2013 

  

483 483/11 3.08.2011r. zmiany „Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Pro-

jektów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007-2013”, 

stanowiącego załącznik       do Szczegółowego opisu osi 

priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

  

484 484/11 3.08.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla zadania 2 „Przebu-

dowa i rozbudowa ulicy Czerwonego Krzyża w Kiel-

cach”, w ramach inwestycji „Rewitalizacja Śródmieścia 

Kielc-przebudowa ulic: Wesoła/odcinek od ul. Sienkie-

wicza do ul. Seminaryjskiej/, Czerwonego Krzyża, Mic-

kiewicza i Św. Leonarda /na odcinku od Rynku                  

do  ul. Wesołej/ 

  

485 485/11 3.08.2011r. przyjęcia projektu aktualizacji „Programu ochrony śro-

dowiska dla województwa świętokrzyskiego” wraz z 

„Prognozą oddziaływania na środowisko projektu pro-

gramu ochrony środowiska dla województwa święto-

krzyskiego” i podanie ich do publicznej wiadomości w 

celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, 

poddaniu opiniowaniu przez Ministra Środowiska, re-

gionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz pań-

stwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, a tak-

że przekazanie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Go-

spodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Woje-

wództwa Świętokrzyskiego 

  

486 486/11 3.08.2011r. powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrekto-

ra Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego 

i Transportu Sanitarnego  w Kielcach 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0481.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0482.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0483.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0484.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0485.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0486.2011.pdf


487 487/11 3.08.2011r. uchylenia w całości Uchwały Nr 2584/10 Zarządu Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego z dnia 05 maja 2010 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie po-

mieszczeń przeznaczonych do produkcji radiofaramaceu-

tyków, zatwierdzenia zawartej umowy najmu pomiędzy 

Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach a IA-

SON Sp. z o.o. z/s w Warszawie 

  

488 488/11 3.08.2011r. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finan-

sowego przez samodzielne publiczne zakłady opieki 

zdrowotnej za I półrocze 2011r 

  

489 489/11 3.08.2011r. zmian budżecie województwa na 2011 rok   

490 490/11 3.08.2011r. zmian budżecie województwa na 2011 rok   

491 491/11 10.08.2011r. podjęcia decyzji o udzieleniu dofinansowania na realiza-

cję projektu Województwa Świętokrzyskiego – Święto-

krzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kiel-

cach  pn: „Nauczyciel Interaktywnej Klasy”, 

  

492 492/11 10.08.2011r. zmiany uchwały nr 732/08 Zarządu Województwa Świę-

tokrzyskiego z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie powoła-

nia Komitetu  Monitorującego Regionalny Program Ope-

racyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013, 

  

493 493/11 10.08.2011r. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów  na 

pilotów wycieczek 

  

494 494/11 10.08.2011r. uzgodnienia zmian treści Muzeum Okręgowego  w San-

domierzu 

  

495 495/11 10.08.2011r. uzgodnienia wniosku Powiatu Ostrowieckiego  dotyczą-

cego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych: drogę 

gminną "starodroże drogi krajowej nr 9" na odcinku 

przebiegającym przez teren Gminy Bodzechów,   odcin-

ka drogi przebiegającej przez teren Gminy Bodzechów - 

od drogi wojewódzkiej Nr 754 w miejscowości Sudół do 

granicy administracyjnej Gminy Bodzechów  z Gminą 

Ostrowiec Świętokrzyski (ulica Kąty Denkowskie) 

  

496 496/11 10.08.2011r. uzgodnienia wniosku Powiatu Ostrowieckiego  dotyczą-

cego pozbawienia kategorii drogi powiatowej części 

drogi powiatowej  Nr 0671T Szewna - Gromadzice - 

Skarszyny na odcinku od skrzyżowania z drogą powia-

tową Nr 0670T w Gromadzicach do granicy Powiatu 

Ostrowieckiego 

  

497 497/11 10.08.2011r. uzgodnienia wniosku Powiatu Włoszczowskiego doty-

czącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłą-

czenia z użytkowania drogi powiatowej Nr 0268T Bia-

daszek - Sułków na odcinku od skrzyżowania z drogą 

powiatową Nr 0401T Radoszyce - Słupia - Budzisław - 

Oleszno - Włoszczowa   do miejscowości Sułków 

  

498 498/11 10.08.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

499 499/11 17.08.2011r. wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty na pokrycie stra-

ty netto za 2010 rok Świętokrzyskiego Centrum Innowa-

cji  

i Transferu Technologii w Kielcach  

Sp. z o.o.  w wysokości 143 464,00 zł (słownie: sto 

czterdzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery 

złote 00/100) 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0487.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0488.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0489.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0490.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0491.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0492.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0493.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0494.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0495.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0496.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0497.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0498.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0499.2011.pdf


500 500/11 17.08.2011r. zmiany wzoru warunków realizacji projektu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007 - 2013 

  

501 501/11 17.08.2011r. Podjęcia decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w 

dniu 15.06.2011 r. postępowania administracyjnego do-

tyczącego Gminy Baćkowice, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007 -2013 

  

502 502/11 17.08.2011r. Podjęcie decyzji o zwrocie przez Pana Karola Błaszczy-

ka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: 

„WIZARD” Karol Błaszczyk części  

dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007 -2013 

  

503 503/11 17.08.2011r. Podjęcia decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w 

dniu 17.05.2011r. oraz 10.06.2011r postępowania admi-

nistracyjnego dotyczącego Gminy Pawłów, Pawłów 56, 

27-225 Pawłów, w ramach Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 

-2013 

  

504 504/11 17.08.2011r. Podjęcia decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w 

dniu 16.05.2011r.  

oraz 14.06.2011r postępowania administracyjnego doty-

czącego Miasta Kielce - Miejskiego Zarządu Dróg                         

w Kielcach, w ramach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -

2013 

  

505 505/11 17.08.2011r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu za-

mkniętego nr 2.1.3 w ramach Osi Priorytetowej 2 – 

Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa infor-

macyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego re-

gionu Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie dzia-

łalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz 

placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2007 – 2013 

  

506 506/11 17.08.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian  

w uchwale Nr 444/11 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia  

13 lipca 2011 r.  w sprawie naboru młodzieży do szkół, 

kolegium pracowników służb społecznych i zakładu 

kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Samorząd 

Województwa Świętokrzyskiego na rok szkolny 

2011/2012 

  

507 507/11 17.08.2011r. Wyrażenia zgody na podjecie przez Świętokrzyskie Cen-

trum Doskonalenia Nauczycieli współpracy z Kurato-

rium Oświaty w Kielcach w zakresie organizacji konkur-

sów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimna-

zjów z terenu Województwa Świętokrzyskiego oraz 

udzielenie pełnomocnictwa dla dyrektora ŚCDN p. Jacka 

Wołowca do podpisania umowy i innych czynności 

związanych  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursów. 

 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0500.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0501.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0502.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0503.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0504.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0505.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0506.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0507.2011.pdf


508 508/11 17.08.2011r. wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjali-

stycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na wyna-

jęcie:  

1. pomieszczeń z przeznaczeniem na gabinet lekarski i 

zabiegowy, 

2. pomieszczeń biurowych, socjalnych  

i  magazynowych 

  

509 509/11 17.08.2011r. wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Psy-

chiatrii w Morawicy na wynajęcie gruntu  o powierzchni 

35 m2 

  

510 510/11 17.08.2011r. w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu 

Województwa Świętokrzyskiego oraz wojewódzkich 

samorządowych jednostek organizacyjnych  a także 

wskazania osób upoważnionych  do zawarcia umów z 

bankiem wybranym na zasadach określonych  

w przepisach o zamówieniach publicznych 

  

511 511/11 17.08.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

512 512/11 17.08.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

513 513/11 17.08.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

514 514/11 24.08.2011r. uznania zobowiązania Województwa Świętokrzyskiego 

wobec Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Kielcach S.A. w likwidacji celem zakończenia postę-

powania toczącego się przed Sądem Okręgowym w 

Kielcach 

  

515 515/11 24.08.2011r. przyjęcie sprawozdania z realizacji planu finansowego  

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach 

za pierwsze półrocze 2011 roku 

  

516 516/11 24.08.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa 

ulicy Jarzębinowej w Sielpi, gmina Końskie”  

  

517 517/11 24.08.2011r. przyjęcia proponowanego sposobu wdrożenia rekomen-

dacji z raportu ewaluacyjnego "Analiza systemu wskaź-

ników monitorowania w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013"  

  

518 518/11 24.08.2011r. Wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Ramowego 

oraz Aneksu nr 1 do Porozumienia Ramowego pomiędzy 

Województwem Świętokrzyskim a Polską Agencją 

Rozwoju Przedsiębiorczości w celu nawiązania współ-

pracy w zakresie wsparcia systemu informacyjno - kon-

sultacyjnego dla przedsiębiorców, istniejącego na terenie 

Województwa.  

  

519 519/11 24.08.2011r. przyjęcia komunikatu o adresie strony internetowej, na 

której Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 zamieszcza Indykatywny Wykaz Indywidu-

alnych Projektów Kluczowych wraz ze zmianami  

  

520 520/11 24.08.2011r. powołania Komitetu Sterującego dla projektu „Sieć sze-

rokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świę-

tokrzyskie” 

  

521 521/11 24.08.2011r. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki 

odpadami dla województwa świętokrzyskiego 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0508.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0509.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0510.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0511.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0512.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0513.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0514.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0515.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0516.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0517.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0518.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0519.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0520.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0521.2011.pdf


522 522/11 24.08.2011r. Powołania Komisji Konkursowych,  

w celu opiniowania ofert złożonych  

w trybie  ogłaszanych przez Regionalny Ośrodek Polity-

ki Społecznej konkursów ofert w ramach zadań zleca-

nych fundacjom, organizacjom pozarządowym  

i podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia-

łalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

  

523 523/11 24.08.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

524 524/11 24.08.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

525 525/11 24.08.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

526 526/11 24.08.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

527 527/11 30.08.2011r. Wprowadzenia korekty do Uchwały Nr X/165/11 Sejmi-

ku Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

1 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia „Programu 

rozwoju bazy sportowej na 2011 rok i lata następne w 

województwie świętokrzyskim”. 

 

 

  

528 528/11 31.08.2011r. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011-2039 

za I półrocze 2011 rok 

 

  

529 529/11 31.08.2011r. przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu wo-

jewództwa za I półrocze 2011 roku 

  

530 530/11 31.08.2011r. wyrażenia zgody na wypożyczenie w depozyt obiektów 

ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach do Insty-

tutu Zabytkoznawstwa              i Konserwatorstwa Uni-

wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

  

531 531/11 31.08.2011r. przyjęcie projektu „Programu ochrony powietrza dla wo-

jewództwa  świętokrzyskiego: Część A – strefa miasto 

Kielce – ze względu na przekroczenia pyłu PM10, pyłu 

PM2,5 i benzo(a)pirenu; Część B – strefa świętokrzyska 

– ze względu na przekroczenia pyłu PM10 i ben-

zo(a)pirenu; Część C – strefa świętokrzyska –ze względu 

na przekroczenia ozonu” wraz z „Prognozą oddziaływa-

nia na środowisko projektu Programu ochrony powietrza 

dla                województwa świętokrzyskiego” i podanie 

ich do publicznej wiadomości w celu       zapewnienia 

możliwości udziału społeczeństwa oraz poddaniu opi-

niowaniu przez  Regionalnego Dyrektora Ochrony Śro-

dowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowe-

go Wojewódzkiego Inspektora   Sanitarnego 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0522.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0523.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0524.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0525.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0526.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0527.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0528.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0529.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0530.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0531.2011.pdf


532 532/11 31.08.2011r. wyrażenie zgody na utworzenie konsorcjum w celu re-

alizacji projektu w ramach działania 8.3. PO IG – pole-

gającego na dostarczeniu komputerów, oprogramowania 

i urządzeń dla osób niepełnosprawnych, ogłoszenia 

otwartego konkursu dla podmiotów nie zaliczanych do 

sektora finansów publicznych i nie działających w celu 

osiągnięcia zysku na wyłonienie partnera w celu realiza-

cji w/w przedsięwzięcia oraz przyjęcia Regulaminu kon-

kursu 

  

533 533/11 31.08.2011r. upoważnienia jednostki budżetowej pod nazwą Regio-

nalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Pod-

zamczu do ponoszenia w imieniu Województwa Święto-

krzyskiego wydatków kwalifikowalnych w ramach Pro-

jektu pn. Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - 

Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Roz-

wój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I Nowocze-

sna Gospodarka, Działanie 1.3 Wspieranie Innowacji 

  

534 534/11 31.08.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

535 535/11 31.08.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

536 536/11 07.09.2011r. Zmiany Harmonogramu konkursów na 2011 rok w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przyjętego 

uchwałą nr 227/11 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 30 marca 2011 roku 

  

537 537/11 07.09.2011r. zmiany uchwały Nr 325/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie 

dofinansowania projektu systemowego Województwa 

Świętokrzyskiego pod nazwą „Zakup kolejowych pojaz-

dów szynowych do przewozów regionalnych dla woje-

wództwa świętokrzyskiego” nr WND-RPSW.03.01.00-

26-760/10 w ramach Działania  3.1 „Rozwój nowocze-

snej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regio-

nalnym i  ponadregionalnym” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 

  

538 538/11 07.09.2011r. zmiany uchwały Nr 2654/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie 

dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego 

jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w 

ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktu-

ry komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadre-

gionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości 

systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego 

na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i 

trybu jego realizacji 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0532.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0533.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0534.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0535.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0536.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0537.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0538.2011.pdf


539 539/11 07.09.2011r. zmiany uchwały Nr 2778/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie 

dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego 

jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w 

ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktu-

ry komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadre-

gionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości 

systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego 

na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i 

trybu jego realizacji 

  

540 540-11 07.09.2011r. w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu klu-

czowego jednostki organizacyjnej Samorządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym 

i ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesie-

nie jakości systemu komunikacyjnego regionu” Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa  Świę-

tokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegó-

łowych zasad i trybu jego realizacji 

  

541 541/11 07.09.2011r. uchwała w sprawie zmiany załącznika Nr 1 i załącznika 

Nr 2 do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. w sprawie nada-

nia numerów drogom powiatowym oraz drogom gmin-

nym na terenie województwa świętokrzyskiego, zmie-

nionej Uchwałą Nr 1669/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009r., zmienionej 

Uchwałą Nr 2037/09 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 23 września 2009r., zmienionej 

Uchwałą Nr 2065/09 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 30 września 2009r., zmienionej 

Uchwałą Nr 2882/10 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 22 września 2010r 

  

542 542/11 07.09.2011r. w sprawie  zmiany  Statutu Wojewódzkiego Specjali-

stycznego Szpitala  

Dziecięcego w Kielcach 

  

543 543/11 07.09.2011r. w sprawie  zmiany  Statutu Świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii  w Morawicy 

  

544 544/11 07.09.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

545 545/11 07.09.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

546 546/11 07.09.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

547 547/11 07.09.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

548 548/11 14.09.2011r. przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla 

mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi Prioryte-

towej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bez-

pośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsię-

biorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0539.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0540.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0541.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0542.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0543.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0544.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0545.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0546.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0547.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0548.2011.pdf


549 549/11 14.09.2011r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu za-

mkniętego nr 2.4.5 w ramach Osi Priorytetowej 2 - 

Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa infor-

macyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego re-

gionu Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów 

inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

  

550 550/11 14.09.2011r. zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przyjęte-

go uchwałą nr 689/07 Zarządu Województwa z dnia 21 

grudnia 2007r., zmienionego uchwałą nr 403/11 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 

2001r 

  

551 551/11 14.09.2011r. zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 – 2013 przyjętego uchwałą Za-

rządu Województwa nr 2697/10 z dnia 23 czerwca 2010 

r 

  

552 552/11 14.09.2011r. przyznania nagrody rocznej  dla dyrektora Wojewódz-

kiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2010 

rok, 

  

553 553/11 14.09.2011r. wyznaczenia opinii do projektu „Program ochrony śro-

dowiska dla powiatu kieleckiego na lata 2012-2015 w 

perspektywie do roku 2019”, 

  

554 554/11 14.09.2011r. rozpatrzenia uwag i wniosków do projektu aktualizacji 

„Programu ochrony środowiska dla województwa świę-

tokrzyskiego” wraz                 z Prognozą oddziaływania 

„Programu ochrony środowiska dla województwa świę-

tokrzyskiego” na środowisko 

  

555 555/11 14.09.2011r. podziału środków PFRON w 2011r. w ramach ogłoszo-

nego II konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z 

zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób nie-

pełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 

pozarządowym      

 

 

  

556 556/11 14.09.2011r. Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/131/11 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011r. 

w sprawie przekształcenia Świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii w Morawicy poprzez likwidację Oddziału 

Neurologii  

  

557 557/11 14.09.2011r. zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-

nego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze 

  

558 558/11 14.09.2011r. zmiany  Statutu Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji 

w Czarnieckiej Górze 

  

559 559/11 14.09.2011r. wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolo-

nego w Kielcach na zakup aparatury medycznej, w tym: 

aparatu USG, aparatu USG klasy PREMIUM, aparatu 

USG z 3 głowicami 

  

560 560/11 14.09.2011r. zatwierdzenia zawartej umowy użyczenia pomiędzy Wo-

jewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Rafała 

w Czerwonej Górze          a Świętokrzyskim Zarządem 

Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz aneksu nr 1/2011 z 

dnia 21 marca 2011roku 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0549.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0550.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0551.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0552.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0553.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0554.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0555.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0556.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0557.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0558.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0559.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0560.2011.pdf


561 561/11 14.09.2011r. przyjęcia nowego regulaminu konkursu pn.: "Szybuj 

bezpiecznie  w internetowej chmurze 

  

562 562/11 14.09.2011r. powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finan-

sowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli 

  

563 563/11 14.09.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

564 564/11 14.09.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

565 565/11 14.09.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

566 566/11 14.09.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

567 567/11 14.09.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

568 568/11 21.09.2011r. udzielenia dotacji dla Związku Literatów Polskich, Od-

dział w Kielcach na realizację zadania pn. Spotkanie po-

etycko-muzyczne poetów z Oddziału ZLP w ramach XL 

Festiwalu Warszawska Jesień Poezji  

  

569 569/11 21.09.2011r. w sprawie powołania Komisji ds. nagród w celu wyło-

nienia kandydatów do nagrody Samorządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego„Talenty Świętokrzyskie” 

  

570 570/11 21.09.2011r. udzielenia dotacji dla Świętokrzyskiego Klubu Tańca i 

Tańca Sportowego „JUMP” w Kielcach dla realizacji 

zadania pn. Warsztaty szkoleniowe z zakresu różnorod-

nych form tanecznych 

  

571 571/11 21.09.2011r. w sprawie powołania Rady Programowej w Nauczyciel-

skim Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu 

  

572 572/11 21.09.2011r. powołania Komisji Egzaminacyjnej języka angielskiego 

dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek 

  

573 573/141 21.09.2011r. powołania Komisji Egzaminacyjnej języka rosyjskiego 

dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek 

  

574 574/11 21.09.2011r. powołania Komisji Egzaminacyjnej języka niemieckiego 

dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek 

  

575 575/11 21.09.2011r. udzielenia dotacji dla Oddziału Świętokrzyskiego Pol-

skiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na 

organizację zadania publicznego pn. „XII Świętokrzyski 

Rajd Pielgrzymkowy Święty Krzyż 2011” 

  

576 576/11 21.09.2011r. zmiany uchwały Nr 2654/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie 

dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego 

jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w 

ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktu-

ry komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadre-

gionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości 

systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego 

na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i 

trybu jego realizacji 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0561.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0562.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0563.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0564.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0565.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0566.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0567.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0568.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0569.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0570.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0571.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0572.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0573.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0574.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0575.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0576.2011.pdf


577 577/11 21.09.2011r. zmiany uchwały Nr 540/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 7 wrzesnia 2011 roku w spra-

wie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowe-

go jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w 

ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktu-

ry komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadre-

gionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości 

systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego 

na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i 

trybu jego realizacji 

  

578 578/11 21.09.2011r. zmiany uchwały Nr 2778/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie 

dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego 

jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w 

ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktu-

ry komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadre-

gionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości 

systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego 

na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i 

trybu jego realizacji 

  

579 579/11 21.09.2011r. Przyjęcia Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 

2007-2013 na rok 2012 sporządzonego dla Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego 

  

580 580/11 21.09.2011r. w sprawie Projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia projektu Uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

określenia „Programu ochrony powietrza dla wojewódz-

twa świętokrzyskiego: Część A – strefa miasto Kielce – 

ze względu na przekroczenia pyłu PM10, pyłu PM2,5 i 

benzo(a)pirenu; Część B – strefa świętokrzyska – ze 

względu na przekroczenia pyłu PM10 i benzo(a)pirenu; 

Część C – strefa świętokrzyska – ze względu na przekro-

czenia ozonu” i skierowania do właściwych starostów 

celem zaopiniowania 

  

581 581/11 21.09.2011r. przyjęcia Raportu - Lecznictwo  

Stacjonarne Województwa Świętokrzyskiego w 2010 

roku 

  

582 582/11 21.09.2011r. wprowadzenia do planu zamówień publicznych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 

2011 r. oraz zlecenia wykonania, usługi w zakresie ad-

ministrowania serwisem mapowym Portalu "Wrota 

Świętokrzyskie" 

  

583 583/11 21.09.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

584 584/11 21.09.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

585 585/11 21.09.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

586 586/11 21.09.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0577.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0578.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0579.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0580.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0581.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0582.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0583.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0584.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0585.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0586.2011.pdf


587 587/11 28.09.2011r. przyjęcia komunikatu o adresie strony internetowej, na 

której Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 zamieszcza Szczegółowy opis osi prioryteto-

wych RPOWŚ 2007-2013 lub jego zmiany 

  

588 588/11 28.09.2011r. warunkowego wyboru projektu Gminy Solec-Zdrój pn.: 

"Budowa Hali sportowej przy Gimnazjum w Solcu-

Zdroju" zakwalifikowanego     do wsparcia z Działania 

5.2 "Podniesienie jakości usług publicznych poprzez 

wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych" w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz 

zmiany Uchwały Nr 1829/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku w spra-

wie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowa-

nych do wsparcia z Działania 5.2 "Podniesienie jakości 

usług publicznych poprzez wspieranie placówek eduka-

cyjnych i kulturalnych" w ramach dwuetapowego kon-

kursu zamkniętego nr 1/09 oraz nr 2/08 z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go 

  

589 589/11 28.09.2011r. warunkowego wyboru projektów: Gminy Stopnica pn.: 

"Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Su-

chowola, Szklanów, Falęcin Stary"; Gminy Bliżyn pn.: 

"Budowa kanalizacji sanitarnej w Bliżynie - II etap, 

Gmina Bliżyn", Gminy Pawłów pn.: "Budowa kanaliza-

cji sanitarnej w miejscowości Bukówka w gminie 

Pawłów" zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 

4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowi-

ska i energetycznej" w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013, skreślenia projektu Gminy Rytwiany pn.: 

"Budowa zbiornika retencyjnego w Rytwianach" z listy 

rezerwowej w ramach Działania 4.1 "Rozwój regionalnej 

infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" oraz 

zmiany uchwały Nr 2163/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2009 roku w spra-

wie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowa-

nych do wsparcia z Działania 4.1 "Rozwój regionalnej 

infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" w 

ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 3/09 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

  

590 590/11 28.09.2011r. decyzji o udzieleniu dofinansowania na realizację pro-

jektu Województwa Świętokrzyskiego –

Świętokrzyskiego Biura Regionalnego pn; Regionalny 

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdol-

nionych 

  

591 591/11 28.09.2011r. zmiany uchwały Nr 298/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie pod-

jęcia decyzji o udzieleniu dofinansowania na realizację 

projektu Województwa Świętokrzyskiego – Regionalne-

go Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 

Kielcach pn: „Edukacja receptą na lepsze jutro”, 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0587.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0588.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0589.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0590.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0591.2011.pdf


592 592/11 28.09.2011r. rezygnacji P.Ł Łaganowskiego ze stanowiska dyrektora 

WDK 

  

593 593/11 28.09.2011r. przyjęcia Planu Działania na lata 2012-2013 realizowa-

nego w województwie Świętokrzyskim w ramach Kra-

jowej Sieci Obszarów Wiejskich, 

 

 

  

594 594/11 28.09.2011r. wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do planu za-

mówień publicznych na 2011 rok poprzez zakup sprzętu 

komputerowego oraz drukarki dla Oddziału Rolnictwa i 

Ochrony Gruntów Rolnych w Departamencie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich i Środowiska 

  

595 595/11 28.09.2011r. wyznaczenia osoby uprawnionej do dokonywania czyn-

ności z zakresu prawa pracy względem Prezesa Zarządu 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Kielcach 

  

596 596/11 28.09.2011r. przyjęcia projektu „Programu ochrony środowiska dla 

województwa świętokrzyskiego” oraz przejęcia projektu 

Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla 

województwa świętokrzyskiego” 

  

597 597/11 28.09.2011r. przyjęcie raportu z realizacji „Programu ochrony środo-

wiska dla województwa świętokrzyskiego 

  

598 598/11 28.09.2011r. dokonania zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 

134/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

16 lutego 2011 

  

599 599/11 28.09.2011r. zmiany Uchwały Nr 543/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2011 roku w spra-

wie zmiany Statutu Świętokrzyskiego Centrum Psychia-

trii   w Morawicy 

  

600 600/11 28.09.2011r. przyjęcia zasad zlecania fundacjom, organizacjom poza-

rządowym i podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 usta-

wy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

z pominięciem otwartego konkursu ofert realizacji zadań 

publicznych, 

  

601 601/11 28.09.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

602 602/11 28.09.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

603 603/11 28.09.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

604 604/11 28.09.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

605 605/11 28.09.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

606 606/11 28.09.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

607 607/11 28.09.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

608 608/11 30.09.2011r. wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzy-

skiego na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Tech-

nologii Sp. z o.o. w Kielcach 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0592.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0593.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0594.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0595.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0596.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0597.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0598.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0599.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0600.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0601.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0602.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0603.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0604.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0605.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0606.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0607.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0608.2011.pdf


609 609/11 5.10.2011r. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkie-

go Urzędu Pracy w  

Kielcach do realizacji Porozumienia Nr 13/grant EU-

RES/2011 zawartego pomiędzy Samorządem Woje-

wództwa Świętokrzyskiego a Ministrem Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie realizacji na terenie województwa 

świętokrzyskiego działań związanych z udziałem pu-

blicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb 

Zatrudnienia - EURES 

  

610 610/11 5.10.2011r. zmiany Uchwały Nr 448/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2011 r. ws. określenia 

Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawo-

dowe młodocianych pracowników może być dokonywa-

na refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę 

na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 

młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w 

województwie świętokrzyskim 

  

611 611/11 5.10.2011r. Udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Krzysztofa Doma-

gały- Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Re-

gionalnego w Kielcach do zawierania umów, podpisy-

wania i zatwierdzania pism i dokumentów związanych z 

ubieganiem się, realizacją i rozliczaniem pomocy tech-

nicznej w ramach Programu Operacyjnego "Zrównowa-

żony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obsza-

rów rybackich 2007-2013 (PO "Ryby 2007-2013"). 

  

612 612/11 5.10.2011r. powołania grup roboczych ds. aktualizacji ,,Strategii 

rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020." 

  

613 613/11 5.10.2011r. w sprawie powołania Rady Programowej w Kolegium 

Pracowników Służb Społecznych im. Mieczysława Mi-

chałowicza w Skarżysku-Kamiennej 

  

614 614/11 5.10.2011r. zatwierdzenia dokumentu pn. „Regulamin przyznawania 

i przekazywania stypendiów dla szczególnie uzdolnio-

nych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w 

Województwie Świętokrzyskim w 2011/2012 roku”  

w zakresie projektu pt. „Regionalny program stypendial-

ny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. święto-

krzyskiego”, realizowanego w ramach Programu Opera-

cyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój 

Wykształcenia  

i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 Wyrównywa-

nie szans edukacyjnych  

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnio-

nych 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0609.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0610.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0611.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0612.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0613.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0614.2011.pdf


615 615/11 5.10.2011r. zatwierdzenia alokacji na poszczególne jednostki samo-

rządu terytorialnego  

woj. świętokrzyskiego na 2012 r. w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII 

Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i 

upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałanie 7.1.2 

Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe 

centra pomocy rodzinie 

  

616 616/11 5.10.2011r. nieodpłatnego przekazania sprzętu przeciwpowodziowe-

go na własność jednostkom straży pożarnej i samorządu 

terytorialnego 

  

617 617/11 5.10.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

618 618/11 5.10.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

619 619/11 5.10.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

620 620/11 5.10.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

621 621/11 12.10.2011r. W SPRAWIE: AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU 

UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY Nr 

IV/75/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 27 

STYCZNIA 2011 ROKU W SPRAWIE WIELOLET-

NIEJ PROGNOZYFINANSOWEJ  WOJEWÓDZTWA 

NA LATA 2011-2038  

  

622 622/11 12.10.2011r. udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Świę-

tokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych 

w Kielcach 

  

623 623/11 12.10.2011r. wyrażenia zgody Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego, na udział Pani Dyrektor Jadwigi Głowienki w 

pracach Grupy Roboczej do spraw wdrażania projektu 

„Promocja Gospodarcza Polski Wschodniej”, realizowa-

nego w ramach działania I.4 Programu Operacyjnego 

Rozwój Polski Wschodniej 

  

624 624/11 12.10.2011r. zmiany uchwały Nr 325/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie 

dofinansowania projektu systemowego Województwa 

Świętokrzyskiego pod nazwą „Zakup kolejowych pojaz-

dów szynowych do przewozów regionalnych dla woje-

wództwa świętokrzyskiego” nr WND-RPSW.03.01.00-

26-760/10 w ramach Działania  3.1 „Rozwój nowocze-

snej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regio-

nalnym         i ponadregionalnym” Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2007-2013 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0615.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0616.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0617.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0618.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0619.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0620.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0621.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0622.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0623.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0624.2011.pdf


625 625/11 12.10.2011r. zmiany uchwały nr 3008/10 z dnia 01 grudnia 2010 r. w 

sprawie zmiany uchwały nr 2745/10 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w spra-

wie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowe-

go Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-

świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycz-

nej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach 

Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa 

informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

  

626 626/11 12.10.2011r. zmiany uchwały nr 340/11 Zarządu Województwa Świę-

tokrzyskiego z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie 

zmiany uchwały nr 3007/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie 

zmiany uchwały nr 2746/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie 

dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego 

Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-

świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzen-

nej Województwa Świętokrzyskiego” nr WND-

RPSW.02.02.00-26-002/10 w ramach Działania nr 2.2 

Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

  

627 627/11 12.10.2011r. projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach 

konkursu zamkniętego nr 1.4.3 w ramach Działania 1.4 

Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

  

628 628/11 12.10.2011r. zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projek-

tów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007-2013, stano-

wiącego załącznik do Szczegółowego opisu osi prioryte-

towych RPOWŚ na lata 2007-2013 

  

629 629/11 12.10.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla zada-

nia:„Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego 

obejmującego ulice Radiową i Tysiąclecia PP w Kiel-

cach", 

  

630 630/11 12.10.2011r. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia 

badania sprawozdania finansowego Filharmonii Święto-

krzyskiej im. O. Kolberga    w Kielcach za 2011 rok 

  

631 631/11 12.10.2011r. wyrażenia zgody na przystąpienie do Projektu pn. DI-

GIT@CENTRAL 

  

632 632/11 12.10.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

633 633/11 12.10.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

634 634/11 12.10.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0625.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0626.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0627.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0628.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0629.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0630.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0631.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0632.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0633.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0634.2011.pdf


635 635/11 19.10.2011r. udzielenia pełnomocnictwa dla Pana  

Andrzeja Sztokfisza – Dyrektora Biura Społeczeństwa 

Informacyjnego oraz  

Pana Arkadiusza Bąka – Zastępcy  

Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego do re-

prezentowania i podpisywania dokumentów dotyczących 

projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – 

województwo świętokrzyskie”. 

  

636 636/11 19.10.2011r. przyjęcia zaktualizowanego Rocznego Planu Działań 

Informacyjnych i Promocyjnych na 2011 rok dla Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007-2013 

  

637 637/11 19.10.2011r. udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Policealnej 

Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Mora-

wicy, pani Renaty Antos, do podpisania i wykonania 

umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Integracja i 

Rozwój na  realizację projektu "Potencjał – zawód - pra-

ca" w ramach POKL priorytet IX Rozwój wykształcenia 

i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie 

atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego 

  

638 638/11 19.10.2011r. Zmiany Uchwały Nr 257/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie 

powołania Zespołu Opiniującego wnioski  

w sprawach:  

-   dofinansowania ze środków PFRON robót budowla-

nych w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 7 lipca 

1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.  

z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),  dotyczących 

obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzeba-

mi osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych 

obiektów; 

-   dofinansowania ze środków PFRON kosztów tworze-

nia i działania  

zakładów aktywności  zawodowej 

  

639 639/11 19.10.2011r. w sprawie konsultacji Programu  

Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskie-

go z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 r. 

  

640 640/11 19.10.2011r. w sprawie  zmiany  Statutu Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach 

  

641 641/11 19.10.2011r. w sprawie  zmiany  Statutu Świętokrzyskiego Centrum 

Onkologii  w Kielcach 

  

642 642/11 19.10.2011r. w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków do projektu 

„Programu ochrony powietrza dla województwa święto-

krzyskiego: Część A – strefa miasto Kielce – ze względu 

na przekroczenia pyłu PM10, pyłu PM2,5  

i benzo(a)pirenu; Część B – strefa świętokrzyska – ze 

względu na przekroczenia pyłu PM10  

i benzo(a)pirenu; Część C – strefa świętokrzyska – ze 

względu na przekroczenia ozonu” wraz z „Prognozą od-

działywania na środowisko projektu Programu ochrony 

powietrza dla województwa świętokrzyskiego” 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0635.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0636.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0637.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0638.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0639.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0640.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0641.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0642.2011.pdf


643 643/11 19.10.2011r. Zmiany uchwały Nr 385/11 z dnia 22 czerwca 2011r. w 

sprawie przyjęcia  

Planu Działania na lata 2010 – 2011 realizowanego w 

Województwie Świętokrzyskim w ramach Krajowej Sie-

ci Obszarów Wiejskich 

  

644 644/11 19.10.2011r. zmiany uchwały Nr 2858/2010 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie 

zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady Realizacji Projek-

tu pt. Skuteczna  

Aktywizacja  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007 – 2013, Priorytet CI Rynek pracy otwarty 

dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa  

dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności za-

wodowej w regionie,  

Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódz-

kich urzędów pracy  

w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych  

w regionie przez Wydział Badań i Analiz Rynku Pracy 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach” 

  

645 645/11 19.10.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

646 646/11 19.10.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

647 647/11 19.10.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

648 648/11 19.10.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

649 649/11 19.10.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

650 650/11 19.10.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

651 651/11 19.10.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

652 652/11 19.10.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

653 653/11 19.10.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

654 654/11 26.10.2011r. zmiany uchwały Nr 612 z dnia 5 października 2011  w 

sprawie powołania grup roboczych ds. aktualizacji 

,,Strategii rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 

roku 2020." 

  

655 655/11 26.10.2011r. przyznania nagród i wyróżnień Samorządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie” dla lau-

reatów ogólnopolskich lub międzynarodowych olimpiad 

przedmiotowych, konkursów lub turniejów oraz uczniów 

i studentów z terenu województwa świętokrzyskiego 

posiadających wybitne osiągnięcia naukowe lub arty-

styczne 

  

656 656/11 26.10.2011r. zaopiniowania przebiegu dróg krajowych na terenie wo-

jewództwa świętokrzyskiego 

  

657 657/11 26.10.2011r. umorzenia w całości z urzędu, ciążącej na Panu Januszu 

Sadłos, z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, 

należności pieniężnej stanowiącej zaległe opłaty roczne 

za lata 2002 – 2007 w łącznej kwocie 19 616,99 zł oraz 

odsetki ustawowe w kwocie 16 619,00 zł  

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0643.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0644.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0645.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0646.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0647.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0648.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0649.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0650.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0651.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0652.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0653.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0654.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0655.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0656.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0657.2011.pdf


658 658/11 26.10.2011r. zmiany uchwały Nr 289/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 11 maja 2011r. w sprawie po-

działu środków PFRON w 2011r. na realizację zadań 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wynikają-

cych z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.   o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-

sprawnych   w zakresie: - dofinansowania robót budow-

lanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 

1118 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących re-

habilitacji w związku z potrzebami osób niepełnospraw-

nych,  z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; -  dofinan-

sowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktyw-

ności zawodowej 

  

659 659/11 26.10.2011r. w sprawie  zmiany   Regulaminu Rady Społecznej Świę-

tokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach  

  

660 660/11 26.10.2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 424/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie 

powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego 

realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2011 - 2015 

  

661 661/11 26.10.2011r. dotyczy wyrażenia przez Zarząd Województwa Święto-

krzyskiego zgody na wybór Partnera i zawarcie umowy 

partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. "E - Inclu-

sion Województwa Świętokrzyskiego", polegającego na 

dostarczeniu internetu, sprzętu komputerowego, opro-

gramowania i urządzeń ułatwiających czytanie dla osób 

niepełnosprawnych, przygotowanie projektu i złożenie 

wniosku o dofinansowanie do WWPE w ramach Działa-

nia 8.3. PO IG – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-

wemu – eInclusion, oraz wprowadzenia nowego przed-

sięwzięcia w postaci realizacji projektu "E - Inclusion 

Województwa Świętokrzyskiego' do projektu Uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego w terminie powzięcia wiedzy o 

zatwierdzeniu do dofinansowania projektu przez WWPE 

  

662 662/11 26.10.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

663 663/11 26.10.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

664 664/11 26.10.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

665 665/11 26.10.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

666 666/11 26.10.2011r. w sprawie ogłoszenia informacji  

o wykonaniu budżetu województwa za III  kwartał 2011 

roku. 

Nie RiO  

667 667/11 26.10.2011r. wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzy-

skiego na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

Lotnisko Kielce Spółka z o.o. w Masłowie 

  

668 668/11 2.11.2011r. odwołania Pana Wojciecha Płazy ze stanowiska Dyrek-

tora wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyj-

nej pod nazwą Świętokrzyski  Zarząd Dróg Wojewódz-

kich w Kielcach. 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0658.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0659.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0660.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0661.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0662.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0663.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0664.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0665.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0666.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0667.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0668.2011.pdf


669 669/11 3.11.2011r. przyjęcia informacji o realizacji Uchwały Nr 

XXXIX/682/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskie-

go  z dnia 29 czerwca 2010r.  w sprawie sytuacji  na ryn-

ku pracy województwa świętokrzyskiego i zadań   w za-

kresie polityki rynku pracy 

  

670 670/11 3.11.2011r. zatwierdzenia po zmianach planu finansowego Woje-

wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 

2011 rok 

  

671 671/11 3.11.2011r. akceptacji wyboru biegłego rewidenta przeprowadzają-

cego badanie sprawozdania finansowego Wojewódzkie-

go Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2011 rok 

  

672 672/11 3.11.2011r. zmiany Uchwały Nr 1829/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku w spra-

wie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowa-

nych do wsparcia z Działania 5.2 "Podniesienie jakości 

usług publicznych poprzez wspieranie placówek eduka-

cyjnych i kulturalnych"         w ramach dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr 1/09 oraz nr 2/08 z Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007-2013, 

  

673 673/11 3.11.2011r. uchwały Nr 2917/10 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zatwier-

dzenia dokumentu pn. „Zasady Realizacji Projektu Sys-

temowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry go-

spodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 

8.2.2 Regionalne strategie innowacji przez Wojewódz-

two Świętokrzyskie - Biuro Innowacji Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Świętokrzyskiego”, 

  

674 674/11 3.11.2011r. zatwierdzenia Harmonogramu realizacji zadań Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na 2012 rok w ramach Kra-

jowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i 

Zwalczania AIDS 

  

675 675/11 3.11.2011r. zmiany Uchwały Nr 486/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia  2011 roku w sprawie 

powołania komisji konkursowej na stanowisko  Dyrekto-

ra Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego 

i Transportu Sanitarnego w Kielcach 

  

676 676/11 3.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

677 677/11 3.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

678 678/11 3.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

679 679/11 3.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

680 680/11 3.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

681 681/11 3.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

682 682/11 3.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

683 683/11 7.11.2011r. przyznania nagrody rocznej za 2010 r. dla Pana Jana 

Gierady Dyrektora  

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  

w Kielcach 

  

684 684/11 7.11.2011r. przyznania nagrody rocznej za 2010 r. dla Pani Anny 

Mikołajczyk Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medy-

cyny Pracy w Kielcach 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0669.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0670.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0671.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0672.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0673.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0674.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0675.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0676.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0677.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0678.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0679.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0680.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0681.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0682.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0683.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0684.2011.pdf


685 685/11 7.11.2011r. przyznania nagrody rocznej za 2010 r. dla Pana Jacka 

Musiała Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychia-

trii  

w Morawicy 

  

686 686/11 9.11.2011r. zmiany uchwały nr 2606/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego  z dnia  

19 maja 2010 r. 

  

687 687/11 9.11.2011r. podpisania Aneksu Nr 2 do Umowy Nr 15/BZD-

UM13/2009 zawartej w dniu 29 stycznia 2009 roku w 

Warszawie pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Mo-

dernizacji Rolnictwa a Samorządem Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej delegowania zadań Agencji 

Płatniczej do Samorządów Województw 

  

688 688/11 9.11.2011r. zatwierdzenia planu pracy Świętokrzyskiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na rok 2012 

  

689 689/11 9.11.2011r. W sprawie zatwierdzenia biegłych rewidentów do bada-

nia sprawozdań finansowych za 2011 r. nw podmiotów 

leczniczych 

  

690 690/11 9.11.2011r. konsultacji projektu Wojewódzkiego Programu Przeciw-

działania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2016  

  

691 691/11 9.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

692 692/11 9.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

693 693/11 9.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

694 694/11 9.11.2011r. uchylenia uchwały Nr 1101/08 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2008 r. dotyczącej 

udzielenia Panu Wojciechowi Płazie pełnomocnictwa do 

kierowania wojewódzką samorządową jednostką organi-

zacyjną pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Kielcach 

  

695 695/11 9.11.2011r. powierzenia panu Dariuszowi Wróblowi pełnienia obo-

wiązków dyrektora wojewódzkiej samorządowej jed-

nostki organizacyjnej pod nazwą Świętokrzyski  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach 

  

696 696/11 9.11.2011r. udzielenia panu Dariuszowi Wróblowi - pełniącemu 

obowiązki dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach pełnomocnictwa do kierowa-

nia wojewódzką samorządową jednostka organizacyjną 

pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Kielcach 

  

697 697/11 15.11.2011r. projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finan-

sowej województwa na lata 2012-2038  

  

698 698/11 15.11.2011r. projekt uchwały budżetowej województwa na 2012 rok 

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi  

  

699 699/11 15.11.2011r. uchylenia uchwały Nr 898/05 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie 

udzielenia Panu Wojciechowi Płazie upoważnienia do 

wydawania i podpisywania  decyzji administracyjnych 

  

700 700/11 15.11.2011r. udzielanie panu Dariuszowi Wróblowi – pełniącemu 

obowiązki dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach upoważnienia do wydawania 

i podpisywania decyzji administracyjnych 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0685.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0686.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0687.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0688.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0689.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0690.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0691.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0692.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0693.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0694.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0695.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0696.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0697.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0698.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0699.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0700.2011.pdf


701 701/11 15.11.2011r. uchylenia w całości Uchwały Nr 858/08 Zarządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia 16 kwietnia 2008r. w 

sprawie ustanowienia Pana Wojciecha Płazę - Dyrektora 

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kiel-

cach, Pełnomocnikiem ds. Przygotowania Projektu do 

dokonywania wszelkich czynności związanych z wyko-

nywaniem obowiązków Beneficjenta wynikających z 

umów, 

  

702 702/11 15.11.2011r. ustanowienia Pana Dariusza Wróbla - pełniącego obo-

wiązki Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wo-

jewódzkich w Kielcach, Pełnomocnikiem ds. Przygoto-

wania Projektu, do dokonywania wszelkich czynności 

związanych z wykonywaniem obowiązków Beneficjenta 

wynikających z umów tj. Umowy dotyczące przygoto-

wania projektów indywidualnych w ramach programu 

Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, 

Priorytet IV Infrastruktura transportowa, Działania IV.1 

Infrastruktura drogowa, dla projektów: "Rozbudowa 

drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinan-

sowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)" oraz 

"Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej 

nr 728" 

  

703 703/11 15.11.2011r. uchylenia w całości Uchwały Nr 1027/08 Zarządu Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2008r. w 

sprawie ustanowienia Pana Wojciecha Płazę - Dyrektora 

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kiel-

cach, Pełnomocnikiem ds. Przygotowania Projektu do 

dokonywania wszelkich czynności związanych z wyko-

nywaniem obowiązków Beneficjenta wynikających z 

umów 

 

  

704 704/11 15.11.2011r. ustanowienia Pana Dariusza Wróbla – pełniącego obo-

wiązki Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wo-

jewódzkich w Kielcach Pełnomocnikiem ds. Przygoto-

wania Projektu, do dokonywania wszelkich czynności 

związanych z wykonywaniem obowiązków Beneficjenta 

wynikających z umowy, tj. Umowy dotyczącej przygo-

towania projektów indywidualnych w ramach Programu 

Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, 

Priorytet IV Infrastruktura transportowa, Działania IV.1 

Infrastruktura drogowa, dla projektu: „Likwidacja barier 

rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi woje-

wódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką 

Nr 875”, 

  

705 705/11 15.11.2011r. uchylenia w całości Uchwały Nr 2295/09 Zarządu Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w 

sprawie upoważnienia dla Świętokrzyskiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Kielcach do ponoszenia w imie-

niu Beneficjenta kosztów kwalifikowanych, związanych 

z realizacją projektu dofinansowywanego w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007 

– 2013, 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0701.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0702.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0703.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0704.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0705.2011.pdf


706 706/11 15.11.2011r. upoważnienia dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wo-

jewódzkich w Kielcach do ponoszenia w imieniu Bene-

ficjenta kosztów kwalifikowalnych, związanych z reali-

zacją projektu dofinansowywanego w ramach Programu 

Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013 

  

707 707/11 15.11.2011r. uchylenia w całości Uchwały Nr 2212/09 Zarządu Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego z dnia 18 listopada 2009r. 

w sprawie ustanowienia Pana Wojciecha Płazę - Dyrek-

tora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Kielcach, Pełnomocnikiem Projektu do dokonywania 

wszelkich czynności związanych z wykonywaniem 

obowiązków Beneficjenta wynikających z umów 

  

708 708/11 15.11.2011r. upoważnienia ustanowienia Pana Dariusza Wróbla - peł-

niącego obowiązki Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Pełnomocnikiem ds. 

Przygotowania Projektu do dokonywania wszelkich 

czynności związanych z wykonywaniem obowiązków 

Beneficjenta wynikających z umowy tj. Umowy doty-

czącej przygotowania projektu indywidualnego w ra-

mach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschod-

niej 2007 – 2013 Priorytet IV Infrastruktura transporto-

wa, Działania IV.1 Infrastruktura drogowa, dla projektu: 

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – 

Osiek ( dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik – 

Staszów )", 

  

709 709/11 15.11.2011r. uchylenia w całości Uchwały Nr 2601/10 Zarządu Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego z dnia 19 maja 2010r. w 

sprawie ustanowienia Pana Wojciecha Płazę - Dyrektora 

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kiel-

cach, Pełnomocnikiem do spraw projektu w zakresie re-

prezentowania i wykonywania wszelkich czynności 

związanych z wykonywaniem obowiązków Beneficjenta 

wynikających z podpisanej w dniu 28 kwietnia 2010r. 

Umowy nr POPW.04.01.00-26-004/09-10 o dofinanso-

wanie Projektu Nr POPW 4.1-26 "Rozbudowa drogi wo-

jewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie 

obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-

2013 Osi priorytetowej IV Infrastruktura transportowa, 

Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa", pomiędzy Pol-

ską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Wojewódz-

twem Świętokrzyskim 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0706.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0707.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0708.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0709.2011.pdf


710 710/11 15.11.2011r. ustanowienia Pana Dariusza Wróbla - pełniącego obo-

wiązki Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wo-

jewódzkich w Kielcach, Pełnomocnikiem do spraw pro-

jektu w zakresie reprezentowania i wykonywania wszel-

kich czynności związanych z wykonywaniem obowiąz-

ków Beneficjenta wynikających z podpisanej w dniu 28 

kwietnia 2010r. Umowy nr POPW.04.01.00-26-004/09-

10 o dofinansowanie Projektu Nr POPW 4.1-26 "Rozbu-

dowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (do-

finansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) w 

ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski 

Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej IV Infrastruk-

tura transportowa, Działanie IV.1 Infrastruktura drogo-

wa", pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębior-

czości a Województwem Świętokrzyskim, 

  

711 711/11 15.11.2011r. uchylenia uchwały Nr 2294/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie 

upoważnienia Pana Wojciecha Płazy - Dyrektora Świę-

tokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach 

do podpisania wniosku dofinansowanie w imieniu Bene-

ficjenta dla projektu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

765 Chmielnik - Osiek"  (dofinansowanie obejmuje od-

cinek Chmielnik - Staszów), 

  

712 712/11 15.11.2011r. upoważnienie dla pełniącego obowiązki Dyrektora Świę-

tokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach 

Pana Dariusza Wróbla do podpisania w imieniu Benefi-

cjenta-Województwa Świętokrzyskiego wniosku o dofi-

nansowanie dla projektu "Rozbudowa drogi wojewódz-

kiej nr 765 Chmielnik - Osiek"  (doofinasowanie obej-

muje odcinek Chmielnik - Staszów), 

  

713 713/11 15.11.2011r. uchylenia w całości Uchwały Nr 2824/10 Zarządu Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w 

sprawie upoważnienia Dyrektora Świętokrzyskiego Za-

rządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Pana Wojciecha 

Płazę do złożenia w imieniu Województwa Świętokrzy-

skiego wniosku o dofinansowanie dla projektu "Budowa 

obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728" w 

ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski 

Wschodniej 2007-2013 

  

714 714/11 15.11.2011r. upoważnienia dla pełniącego obowiązki Dyrektora Świę-

tokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach 

Pana Dariusza Wrobla do złożenia w imieniu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego wniosku o dofinansowanie 

dla projektu "Budowa obwodnicy Końskich na drodze 

wojewódzkiej nr 728" w ramach Programu Operacyjne-

go Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0710.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0711.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0712.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0713.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0714.2011.pdf


715 715/11 15.11.2011r. uchylenia w całości Uchwały Nr 2949/10 Zarządu Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 

2010r. w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Święto-

krzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach 

Pana Wojciecha Płazy do podpisywania w imieniu Bene-

ficjenta-Województwa Świętokrzyskiego wniosku o do-

finansowanie dla projektu "Budowa obwodnicy Koń-

skich na drodze wojewódzkiej nr 728" w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-

2013 

  

716 716/11 15.11.2011r. upoważnienia dla pełniącego obowiązki Dyrektora Świę-

tokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach 

Pana Dariusza Wróbla do podpisywania w imieniu Bene-

ficjenta-Województwa Świętokrzyskiego wniosku o do-

finansowanie dla projektu "Budowa obwodnicy Koń-

skich na drodze wojewódzkiej nr 728" w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-

2013 

  

717 717/11 15.11.2011r. uchylenia uchwały Nr 900/05 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie 

udzielenia Panu Wojciechowi Płazie pełnomocnictwa do 

nabywania nieruchomości pod drogi wojewódzkie na 

rzecz Województwa Świętokrzyskiego 

  

718 718/11 15.11.2011r. udzielenia pełniącemu obowiązki Dyrektora Świętokrzy-

skiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Panu 

Dariuszowi Wróblowi pełnomocnictwa do nabywania 

nieruchomości pod drogi wojewódzkie na rzecz Woje-

wództwa Świętokrzyskiego 

  

719 719/11 15.11.2011r. uchylenia uchwały Nr 1172/08 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 10 września2008r. w sprawie 

udzielenia Panu Wojciechowi Płazie upoważnienia do 

wydawania uzgodnień w zakresie wykorzystania dróg w 

sposób szczególny, określony przepisami ustawy – Pra-

wo o ruchu drogowym w związku z przepisami ustawy o 

stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczy-

pospolitej Polskiej, 

  

720 720/11 15.11.2011r. udzielenia panu Dariuszowi Wróblowi, pełniącemu 

obowiązki Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach upoważnienia do wydawania 

uzgodnień w zakresie wykorzystania dróg w sposób 

szczególny, określony przepisami ustawy – Prawo o ru-

chu drogowym w związku z przepisami ustawy o sto-

sunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypo-

spolitej Polskiej 

  

721 721/11 15.11.2011r. uchylenia uchwały Nr 901/05 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie 

upoważnienia Pana Wojciecha Płazy - Dyrektora woje-

wódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod 

nazwą Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Kielcach do załatwiania niektórych spraw w imieniu Za-

rządu Województwa Świętokrzyskiego 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0715.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0716.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0717.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0718.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0719.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0720.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0721.2011.pdf


722 722/11 15.11.2011r. udzielenia pełniącemu obowiązki Dyrektora wojewódz-

kiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą 

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach 

Panu Dariuszowi Wróblowi upoważnienia do załatwia-

nia niektórych spraw w imieniu Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego 

  

723 723/11 15.11.2011r. uchylenia w całości Uchwały Nr 1509/06 Zarządu Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego z dnia 24 maja 2006r. w 

sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Płazie pełnomoc-

nictwa do zawierania umów na zakup świadczeń o cha-

rakterze ciągłym, 

  

724 724/11 15.11.2011r. udzielenia Panu Dariuszowi Wróblowi - pełniącemu 

obowiązki Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach pełnomocnictwa do zawiera-

nia umów na zakup świadczeń o charakterze ciągłym 

  

725 725/11 15.11.2011r. uchylenia w całości Uchwały Nr 412/11 Zarządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2011r. w 

sprawie ustanowienie Dyrektora Świętokrzyskiego Za-

rządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Pana Wojciecha 

Płazy Pełnomocnikiem do spraw projektu "Budowa ob-

wodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728" w 

ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski 

Wschodniej 2007 – 2013 

  

726 726/11 15.11.2011r. ustanowienie pełniącego obowiązki Dyrektora Święto-

krzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach - 

Pana Dariusza Wróbla, Pełnomocnikiem do spraw Pro-

jektu: "Budowa obwodnicy Końskich na drodze woje-

wódzkiej Nr 728" w ramach Programu Operacyjnego 

Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013 

  

727 727/11 15.11.2011r. uchylenia uchwały nr 2452/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Świętokrzyskiego zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach do realizacji w imieniu Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego inwestycji na lotnisku w 

Masłowie 

  

728 728/11 16.11.2011r. zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu           

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

  

729 729/11 16.11.2011r. zmiany wzoru warunków realizacji projektu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007 – 2013 

  

730 730/11 16.11.2011r. rozbudowy kolejowej oferty przewozowej, poprzez wy-

dłużenie relacji sześciu pociągów regionalnych kończą-

cych bieg w Kozłowie (woj. małopolskie) do stacji Sę-

dziszów 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0722.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0723.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0724.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0725.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0726.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0727.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0728.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0729.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0730.2011.pdf


731 731/11 16.11.2011r. zmiany uchwały Nr 289/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 11 maja 2011r. (ze zmianami) 

w sprawie podziału środków PFRON w 2011r. na reali-

zację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o reha-

bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  w zakresie: dofinansowania robót 

budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 

2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), dotyczących 

obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami 

osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych 

obiektów;   dofinansowania kosztów tworzenia i działa-

nia zakładów aktywności zawodowej 

  

732 732/11 16.11.2011r. podjęcia decyzji o udzieleniu dofinansowania                

na realizację projektu Województwa  Świętokrzyskiego 

– Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego pn: „Kręgi Innowacji – roz-

wój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności 

województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu”, 

  

733 733/11 16.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

734 734/11 16.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

735 735/11 16.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

736 736/11 22.11.2011r. zmiana uchwały Nr 325/11 Zarządu  

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 maja 2011 

roku w sprawie dofinansowania projektu systemowego 

Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „Zakup ko-

lejowych pojazdów szynowych do przewozów regional-

nych dla województwa świętokrzyskiego”  

nr WND-RPSW.03.01.00-26-760/10  

w ramach Działania  3.1 „Rozwój nowoczesnej infra-

struktury komunikacyjnej  

o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007-2013 

  

737 737/11 23.11.2011r. zmiany uchwały 625/11 z dnia 12 października 2011 

roku w sprawie zmiany uchwały nr 3008/10 z dnia 01 

grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2745/10 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 

2010 roku w sprawie dofinansowania indywidualnego 

projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego 

pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury 

Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-

001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury 

społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0731.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0732.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0733.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0734.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0735.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0736.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0737.2011.pdf


738 738/11 23.11.2011r. zmiany uchwały Nr 540/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2011 roku w spra-

wie dofinansowania indywidualnego projektu  

kluczowego jednostki organizacyjnej Samorządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym 

i ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesie-

nie jakości systemu komunikacyjnego regionu” Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa  Świę-

tokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegó-

łowych zasad i trybu jego realizacji 

  

739 739/11 23.11.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1996/09 Zarządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia 3 września 2009 roku 

w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu kon-

kursowego jednostki organizacyjnej Samorządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

  

740 740/11 23.11.2011r. wyboru projektu zakwalifikowanego do wsparcia w ra-

mach wznowionego konkursu otwartego nr 1.2.1. w ra-

mach Osi Priorytetowej 1 Działania 1.2 Tworzenie i 

rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

  

741 741/11 23.11.2011r. zmian w Uchwale nr 154/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie 

podziału środków na zadania z zakresu kultury w 2011 

roku. 

  

742 742/11 23.11.2011r. w sprawie  zmiany  Statutu Świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii w Morawicy 

 

  

743 743/11 23.11.2011r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu 

przejścia  

z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzy-

skiego nieruchomości położonej w Strawczynie, gmina 

Strawczyn, oznaczonej w ewidencji  

gruntów jako działka nr 820/6 o pow. 0,0179 ha, wydzie-

lonej pod  

poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748 

  

744 744/11 23.11.2011r. wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielnie 

zamówienia publicznego  o wartości do 14 000,00 EU-

RO i zawarcie umowy na zakup usługi - administrowania 

portalem „Wrota Świętokrzyskie” w części PIO – serwi-

sy: „Przewodnik Regionalny” i „Instytucje” i RS BIP - 

Regionalny System BIP z wyłączeniem Mapy Interak-

tywnej Województwa i serwisu PeU, w zakresie wyko-

nania wszystkich niezbędnych czynności obsługi tech-

nicznej aplikacji wchodzących w ich skład 

  

745 745/11 23.11.2011r. wprowadzenia do planu zamówień publicznych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 

2011 r. oraz wszczęcie postępowania o udzielenie za-

mówienia publicznego o wartości powyżej 14 000,00 

EURO na serwis pogwarancyjny na infrastrukturę porta-

lu "Wrota Świętokrzyskie" w tym portalu e-Urząd 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0738.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0739.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0740.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0741.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0742.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0743.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0744.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0745.2011.pdf


746 746/11 23.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

747 747/11 23.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

748 748/11 23.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

749 749/11 23.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

750 750/11 23.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

751 751/11 23.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

752 752/11 23.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

753 753/11 23.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

754 754/11 23.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

755 755/11 23.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

756 756/11 23.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

757 757/11 23.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

758 758/11 23.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

759 759/11 30.11.2011r. propozycji zmian w Statucie Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Kielcach  

  

760 760/11 30.11.2011r. sprawie wyrażenia opinii do aktualizacji „Założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” na lata 2012-

2027 w zakresie koordynacji współpracy z innymi gmi-

nami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa 

  

761 761/11 30.11.2011r. Zatrudnienia na Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Pana Damiana Urba-

nowskiego 

  

762 762/11 30.11.2011r. w sprawie cofnięcia oświadczenia woli o rozwiązaniu 

umowy o numerze  

UDA-RPSW.05.03.00-26-276/08-00 zawartej w dniu 17 

listopada 2009 roku dla projektu GminyKoprzywnica  

pn.: "Rozwój potencjału przyrodniczo-turystycznego  

gminy Koprzywnica poprzez rekultywację zbiornika 

wodnego ,, Koprzywianka'' w Koprzywnicy wraz z adap-

tacją jego otoczenia na cele rekreacyjno-sportowe” 

  

763 763/11 30.11.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2163/09 Zarządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2009 roku 

w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifi-

kowanych do wsparcia z Działania 4.1 "Rozwój regio-

nalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycz-

nej" w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

3/09 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0746.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0747.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0748.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0749.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0750.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0751.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0752.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0753.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0754.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0755.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0756.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0757.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0758.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0759.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0760.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0761.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0762.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0763.2011.pdf


764 764/11 30.11.2011r. zmiany uchwały Nr 2654/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie 

dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego 

jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w 

ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktu-

ry komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadre-

gionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości 

systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego 

na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i 

trybu jego realizacji 

 

  

765 765/11 30.11.2011r. Podjęcie decyzji o zwrocie przez Pana Artura Kręcisza 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: AJ-

KO ARTUR KRĘCISZ, z siedzibą: 28-200 Staszów, ul. 

Hanki Sawickiej 11 części dofinansowania udzielonego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 

  

766 766/11 30.11.2011r. Wprowadzenia korekty do Uchwały Nr X/165/11 Sejmi-

ku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 

2011 roku w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju 

bazy sportowej na 2011 rok i lata następne w wojewódz-

twie świętokrzyskim” 

  

767 767/11 30.11.2011r. zmian w Uchwale nr 154/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie 

podziału środków na zadania z zakresu kultury w 2011 

roku 

  

768 768/11 30.11.2011r. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia 

badania sprawozdania finansowego Muzeum Wsi Kie-

leckiej w Kielcach za 2011 rok 

  

769 769/11 30.11.2011r. udzielenia Panu Marcinowi Perzowi – Dyrektorowi Re-

gionalnego Centrum  

Naukowo-Technologicznego pełnomocnictwa do doko-

nywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, 

do których zobowiązane jest Województwo na podstawie 

umowy nr POPW.01.03.00-26-006/10-00 o dofinanso-

wanie Projektu Nr POPW.01.03.00-26-006/10 „Utwo-

rzenie Regionalnego Centrum Naukowo–

Technologicznego w województwie świętokrzyskim” w 

ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej I Nowoczesna 

Gospodarka, Działania I.3 Wspieranie innowacji zawar-

tej w dniu 3.11.2011r.   

  

770 770/11 30.11.2011r. w sprawie konsultacji projektu Strategii Polityki Spo-

łecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2011 - 

2020 

  

771 771/11 30.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

772 772/11 30.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

773 773/11 30.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

774 774/11 30.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

775 775/11 30.11.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0764.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0765.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0766.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0767.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0768.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0769.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0770.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0771.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0772.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0773.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0774.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0775.2011.pdf


776 776/11 07.12.2011r. Ustalenia podziału dodatkowych kwot środków Fundu-

szu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowa-

nie w 2011 roku programów na rzecz promocji zatrud-

nienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji za-

wodowej 

  

777 777/11  zatwierdzenia list operacji w ramach działania 321 "Pod-

stawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" ob-

jętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej 

oraz wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł od-

nawialnych 

  

778 778/11  w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu 

ochrony środowiska dla miasta Kielce na lata 2011-

2015” 

  

779 779/11  w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków do założeń 

projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla 

województwa świętokrzyskiego” oraz założeń projektu 

uchwały w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpa-

dami dla województwa świętokrzyskiego” 

  

780 780/11  wyznaczenie reprezentanta Województwa Świętokrzy-

skiego na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

Spółki Chłodnie Kieleckie Sp. z o. o. z siedzibą w Kiel-

cach 

  

781 781/11  udzielenia dotacji dla Kieleckiego Stowarzyszenia Spor-

towego – Kielce w Kielcach dla realizacji zadania pn. 

Udział zawodniczek Klubu w rozgrywkach superligi 

PGNiG oraz Pucharze Polski w piłce ręcznej kobiet 

  

782 782/11  wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia 

badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Bi-

blioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach 

za 2011 rok    

  

783 783/11  w sprawie: wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodo-

wania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej 

w Strawczynie, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewiden-

cji  

gruntów jako działka nr 488/9 o pow. 0,0056 ha, wydzie-

lonej pod  

poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748 

  

784 784/11  w sprawie: wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodo-

wania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego nieruchomości  położonej 

w Kostomłotach Drugich, gmina Strawczyn, oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka nr 543/3 o pow. 

0,0035ha,wydzielonej  pod poszerzenie drogi woje-

wódzkiej Nr 748 

  

785 785/11  wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolo-

nego w Kielcach  

na zakup aparatu do ultrasonografii  

wewnątrznaczyniowej (system IVUSs5  

z modułem FFR w wersji mobilnej) 

  

786 786/11  zatwierdzenia dokumentu „Ocena stanu zdrowia miesz-

kańców Województwa Świętokrzyskiego” 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0776.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0777.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0778.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0779.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0780.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0781.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0782.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0783.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0784.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0785.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0786.2011.pdf


787 787/11  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania spra-

wozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego 

za 2011 rok 

  

788 788/11  zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

789 789/11  zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

790 790/11  zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

791 791/11 14.12.2011r. ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 

WOJEWÓDZTWA NA 2012 ROK WRAZ Z UZA-

SADNIENIEM                     I MATERIAŁAMI IN-

FORMACYJNYMI 

 

  

792 792/11 14.12.2011r. wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony Śro-

dowiska dla powiatu buskiego na lata 2012-2015”, 

  

793 793/11 14.12.2011r. przyjęcia proponowanego sposobu wdrożenia rekomen-

dacji z raportu ewaluacyjnego "Analiza i ocena kierun-

ków wsparcia udzielonego w ramach Działania 1.1 Bez-

pośrednie wsparcie sektora mikro, małych     i średnich 

przedsiębiorstw RPOWŚ 2007-2013" 

  

794 794/11 14.12.2011r. zmiany Uchwały Nr 1537/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruk-

tury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 3/08 Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 – 2013, 

  

795 795/11 14.12.2011r. udzielenia Dyrektorowi wojewódzkiej samorządowej 

jednostki organizacyjnej pod nazwą ŚZDW w Kielcach 

Panu Damianowi Urbanowskiemu upoważnienia do do-

konywania spraw decyzji o warunkach zabudowy 

  

796 796/11 14.12.2011r. ustanowienia Pana Damiana Urbanowskiego, Dyrektora 

ŚZDW w Kielcach- Pełnomocnikiem ds. Projektu: „Bu-

dowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 

728”  w ramach Programu Operacyjnego Polski 

Wschodniej 2007-2013 

  

797 797/11 14.12.2011r. udzielenia panu Damianowi Urbanowskiemu, Dyrekto-

rowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Kielcach upoważnienia do  uzgodnień w zakresie wyko-

rzystania dróg na cele przewidziane przepisami ustawy – 

Prawo o ruchu drogowym w związku z przepisami usta-

wy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej 

  

798 798/11 14.12.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

799 799/11 14.12.2011r. udzielenia Panu Damianowi Urbanowskiemu Dyrekto-

rowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Kielcach pełnomocnictwa do załatwiania w imieniu za-

rządcy dróg wojewódzkich spraw, w tym decyzji admi-

nistracyjnych 

  

800 800/11 14.12.2011r.  udzielenia Panu Damianowi Urbanowskiemu Dyrekto-

rowi ŚZDW w Kielcach pełnomocnictwa do kierowania 

wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pod 

nazwą Świętokrzyski Zarząd dróg Wojewódzkich w 

Kielcach 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0787.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0788.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0789.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0790.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0791.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0792.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0793.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0794.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0795.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0796.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0797.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0798.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0799.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0800.2011.pdf


801 801/11 14.12.2011r. udzielenia Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach Panu Damianowi Urbanow-

skiemu  pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego do 

nabywania nieruchomości pod drogi wojewódzkie na 

rzecz Województwa Świętokrzyskiego 

  

802 802/11 14.12.2011r. ustanowienia Pana Damiana Urbanowskiego - Dyrektora 

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kiel-

cach, Pełnomocnikiem ds. Przygotowania Projektu 

w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski 

Wschodniej 2007-2013, Priorytet IV Infrastruktura 

transportowa, Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa 

„Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z roz-

budową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z 

drogą wojewódzką Nr 875” w tym, do dokonywania 

wszelkich czynności związanych z obowiązkami Benefi-

cjenta wynikającymi z umowy 

  

803 803/11 14.12.2011r. ustanowienia Pana Damiana Urbanowskiego - Dyrektora 

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kiel-

cach, Pełnomocnikiem ds. projektu: "Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie 

obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-

2013, Osi priorytetowej IV Infrastruktura transportowa, 

Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa" realizowanego 

na podstawie umowy z dnia 28 kwietnia 2010r. nr PO-

PW.04.01.00-26-004/09-10 o dofinansowanie Projektu 

Nr POPW 4.1-26  zawartej pomiędzy Polską Agencją 

Rozwoju Przedsiębiorczości a Województwem Święto-

krzyskim, 

  

804 804/11 14.12.2011r. Upoważnienie dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wo-

jewódzkich w Kielcach do ponoszenia w imieniu Bene-

ficjenta kosztów kwalifikowalnych, związanych z reali-

zacją projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 

765 Chmielnik – Osiek (dofinansowanie obejmuje odci-

nek Chmielnik - Staszów)” w ramach Programu Opera-

cyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013 

  

805 805/11 14.12.2011r. zmiany Uchwały Nr 169/03 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2003r.  (ze zmianami) w 

sprawie powołania Komisji do opiniowania ośrodków, w 

których mogą odbywać się turnusy dla osób niepełno-

sprawnych 

  

806 806/11 14.12.2011r. wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania                    

o udzielenie zamówienia publicznego Promocja Projektu 

„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informa-

cyjnej JST” w roku 2011, 

  

807 807/11 14.12.2011r. zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Świętokrzy-

skiego składu Kapituły IV edycji nagrody "Świętokrzy-

ska Victoria" 

  

808 808/11 14.12.2011r. przyjęcie priorytetów innowacyjnego rozwoju woje-

wództwa świętokrzyskiego jako zasadniczej części aktu-

alizowanej Regionalnej Strategii Innowacji Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013, celem podda-

nia konsultacjom społecznym, 

  

809 809/11 14.12.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0801.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0802.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0803.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0804.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0805.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0806.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0807.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0808.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0809.2011.pdf


810 810/11 14.12.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

811 811/11 14.12.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

812 812/11 14.12.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

813 813/11 14.12.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

814 814/11 14.12.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

815 815/11 14.12.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

816 816/11 14.12.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

817 817/11 14.12.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

818 818/11 22.12.2011r. wyrażenia opinii na temat włączenia do obszaru Tarno-

brzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – 

PARK WISŁOSAN: 1. Nieruchomości niezabudowa-

nych położonych w Opatowie składających się z działek 

nr 648, 650, 651, 652, 682/1, 682/3, 683 i 684,  

o łącznej powierzchni 4,9554 ha stanowiących własność 

Gminy Opatów.  

2. Nieruchomości niezabudowanej położonej w Wąwor-

kowie składającej się z działki nr 89 o powierzchni 

1,1200 ha stanowiącej własność Gminy Opatów 

  

819 819/11 22.12.2011r. W sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Woźniak – Za-

stępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzy-

skiego upoważnienia do podpisywania w imieniu Zarzą-

du Województwa Świętokrzyskiego dokumentów doty-

czących projektu systemowego pn.: „Sieć Centrów Ob-

sługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”, realizowanego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-

darka 2007-2013, Oś priorytetowa VI Polska gospodarka 

na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci 

centrów obsługi inwestorów  

i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwe-

stycyjnych, Poddziałanie 6.2.1 Wsparcie dla sieci cen-

trów obsługi inwestorów i eksporterów 

  

820 820/11 22.12.2011r. w sprawie aktualizacji Opisu Systemu Zarządzania i 

Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 

  

821 821/11 22.12.2011r. Podjęcie decyzji o zwrocie przez Panią Edytę Wiącek 

prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą EDYTA 

WIĄCEK MEGALIT części dofinansowania udzielone-

go w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013  

  

822 822/11 22.12.2011r. zmiany uchwały Nr 2379/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia  

20 stycznia 2010 roku w sprawie warunkowego wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 

5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, tury-

styki i sportu” w ramach dwuetapowych konkursów za-

mkniętych nr 4/08 i nr 4/09 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 

  

823 823/11 22.12.2011r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu wo-

jewództwa do składu Rady Naukowej Świętokrzyskiego 

Parku Narodowego   

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0810.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0811.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0812.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0813.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0814.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0815.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0816.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0817.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0818.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0819.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0820.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0821.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0822.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0823.2011.pdf


824 824/11 22.12.2011r. wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Ratow-

nictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kiel-

cach na wynajęcie aktywów trwałych 

  

825 825/11 22.12.2011r. W sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela zo-

bowiązań Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kiel-

cach w odniesieniu do firmy Roche Polska  

sp. z o.o. na rzecz M.W. TRADE S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu 

  

826 826/11 22.12.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

827 827/11 22.12.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

828 828/11 22.12.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

829 829/11 22.12.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

830 830/11 22.12.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

831 831/11 22.12.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

832 832/11 22.12.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

833 833/11 22.12.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

834 834/11 22.12.2011r. W SPRAWIE: PROJEKTÓW PLANÓW FINANSO-

WYCH NA 2012 ROK 

  

835 835/11 28.12.2011r. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódz-

kiego Urzędu Pracy w Kielcach 

  

836 836/11 28.12.2011r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie                 

lub wsparcie zadań publicznych Województwa Święto-

krzyskiego z zakresu kultury Fizycznej      w 2012 roku 

  

837 837/11 28.12.2011r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu               

na realizację  inwestycji drogowej  dla zadania pn.  Bu-

dowa dróg gminnych  na Osiedlu Południe w Połańcu 

  

838 838/11 28.12.2011r. wyrażenia zgody na przystąpienie do Memorandum w 

sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasyw-

nej infrastruktury sieci szerokopasmowych oraz wyzna-

czania przedstawicieli do prac Komitetu Wykonawczego 

działającego w ramach Memorandum 

  

839 839/11 28.12.2011r. sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w 

sprawie udzielenia zamówienia na zakup kalendarzy 

promujących Świętokrzyski System Innowacji /ŚSI/, 

organizację regionalnych forów innowacji 

  

840 840/11 28.12.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

841 841/11 30.12.2011r. ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

  

842 842/11 30.12.2011r. podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomię-

dzy członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, 

Sekretarza Województwa oraz Skarbnika Województwa 

  

843 843/11 30.12.2011r. zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wojewódz-

twa na lata 2011-2038 

  

844 844/11 30.12.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

845 845/11 30.12.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

846 846/11 30.12.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

847 847/11 30.12.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

848 848/11 30.12.2011r. zmian w budżecie województwa na 2011 rok   

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0824.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0825.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0826.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0827.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0828.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0829.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0830.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0831.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0832.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0833.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0834.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0835.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0836.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0837.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0838.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0839.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0840.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0841.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0842.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0843.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0844.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0845.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0846.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0847.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12372/uchwala.nr.0848.2011.pdf


849 849/12 4.01.2012r. Wyrażenia zgody na wszczęcie postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych dotyczących zadań związanych z 

realizacją projektów pn. ,,Jestem aktywny - będę prze-

dsiębiorcą'' oraz „Partnerstwo Publiczno - Prywatne 

czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości”  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Pod-

działanie 2.2.1: "Poprawa jakości usług świadczonych 

przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i 

innowacyjności" 

    

850 850/12 4.01.2012r. akceptacji zasad, wg których Program budowy komplek-

sów sportowych pn. „Moje Boisko-Orlik 2012” będzie 

realizowany w województwie świętokrzyskim w roku 

2012 

    

851 851/12 4.01.2012r. ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej sta-

nowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, 

położonej w Kielcach, obręb 0015, oznaczonej w ewi-

dencji gruntów jako działka nr 410 o pow. 0,0308 ha. 

    

852 852/12 4.01.2012r. wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolo-

nego w Kielcach na wynajęcie pomieszczeń na okres 3 

lat 

    

853 853/12 4.01.2012r. zmiany w  budżecie województwa na 2012 rok     

854 854/12 10.01.2012r. dokonania zmian w składzie osobowym Rady Społecznej 

Doradztwa Rolniczego działającej przy Świętokrzyskim 

Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicch 

    

855 855/12 10.01.2012r. zmiany uchwały Nr 1996/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 3 września 2009 roku w spra-

wie udzielenia dofinansowania dla projektu konkurso-

wego jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

    

856 856/12 10.01.2012r. zmiany uchwały 737/11 z dnia 23 listopada 2011 roku            

w sprawie zmiany uchwały 625/11 z dnia 12 październi-

ka 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3008/10 z 

dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 

2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

7 lipca 2010 roku w sprawie dofinansowania indywidu-

alnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzy-

skiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infra-

struktury Informatycznej JST” nr WND-

RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 

Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

    

857 857/12 10.01.2012r. wyrażenia zgody na wszczęcie postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego dotyczącego badania stopnia 

realizacji wskaźników                   celu głównego RPO-

WŚ 2007-2013, za pomocą modelu HERMIN, do 2010 

roku 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0849.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0850.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0851.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0852.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0853.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0854.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0855.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0856.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0857.2012.pdf


858 858/12 10.01.2012r. zmiany uchwały nr 732/08 Zarządu Województwa Świę-

tokrzyskiego z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie powoła-

nia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Ope-

racyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013 

    

859 859/12 10.01.2012r. powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty zło-

żone  w trybie otwartych konkursów ofert na realizację 

zadań z zakresu kultury fizycznej 

    

860 860/12 10.01.2012r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu kultury w 2012 roku 

    

861 861/12 10.01.2012r. wyrażenia zgody  na  wszczęcie postępowania o udziele-

nie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej 

350 tys. PLN netto, na świadczenie usługi doradztwa 

prawnego oraz reprezentacji prawnej w ramach projektu 

„Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – wojewódz-

two świętokrzyskie” nr POPW.02.01.00-26-046/10 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwo-

ju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Rozwój Polski Wschodniej 

    

862 862/12 10.01.2012r. sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek 

budżetowych realizujących budżet województwa 

    

863 

 

863/12 18.01.2012r. zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2012 rok 

    

864 864/12 18.01.2012r. zmian budżecie województwa na 2012 rok     

865 865/12 18.01.2012r. zmian budżecie województwa na 2012 rok  

 

 

   

866 866/12 18.01.2012r. zmian budżecie województwa na 2012 rok     

867 867/12 18.01.2012r. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządo-

wej na 2012 rok 

    

868 868/12 18.01.2012r. przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jed-

nostek budżetowych 

    

869 869/12 18.01.2011r. powołania Zespołu Zarządzania Projektem oraz zatwier-

dzenia modelu realizacji projektu „Sieć szerokopasmowa 

Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” nr 

POPW.02.01.00-26-046/10 współfinansowanego z Eu-

ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 

    

870 870/12 25.01.2012r. zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Święto-

krzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 

2012 rok 

    

871 871/12 25.01.2012r. zmiany Uchwały Nr  1600/ 09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia  

z Działania 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i sub-

regionalnych ośrodków wzrostu” w ramach dwuetapo-

wego konkursu zamkniętego nr 5/08 z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007 – 2013 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0858.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0859.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0860.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0861.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0862.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0863.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0864.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0865.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0866.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0867.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0868.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0869.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0870.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0871.2012.pdf


872 872/12 25.01.2012r. podjęcie decyzji o zwrocie przez Panią Urszulę Ogo-

nowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: 

Firma Usługowo - Handlowa Urszula OGONOWSKA 

części dofinansowania udzielonego w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 -2013  

    

873 873/12 25.01.2012r. w sprawie ogłoszenia Wojewódzkiego konkursu pla-

stycznego pn. „Piękno oraz walory przyrodnicze regionu 

świętokrzyskiego”, którego rozstrzygnięcie odbędzie się 

podczas IX Konferencji Środowiskowej 

    

874 874/12 25.01.2012r. wyrażenia zgody  na  wszczęcie postępowania o udziele-

nie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej 70 

tys. PLN netto, na świadczenie usługi doradztwa tech-

nicznego w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Pol-

ski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” nr PO-

PW.02.01.00-26-046/10 współfinansowanego z Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej  

    

875 875/12 25.01.2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 424/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie 

powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego 

realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2011 - 2015 

    

876 

 

876/12 25.01.2012r. w sprawie  zmiany   Regulaminu Rady Społecznej Świę-

tokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach  

    

877 

 

877/12 25.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach na zakup aparatury medycznej 

w tym: zestawu do diagnostyki i zabiegów jelita cienkie-

go oraz zestawu do ultrasonografii endoskopowej prze-

wodu pokarmowego 

    

878 

 

878/12 25.01.2012r. w sprawie ogłoszenia informacji  

o wykonaniu budżetu województwa za 

IV kwartał  2011 roku 

    

879 

 

879/12 25.01.2012r. zmian budżecie województwa na 2012 rok     

880 880/12 25.01.2012r. zmian budżecie województwa na 2012 rok     

881 

 

881/12 25.01.2012r. zmian budżecie województwa na 2012 rok     

882 

 

882/12 25.01.2012r. zmian budżecie województwa na 2012 rok     

883 883/12 25.01.2012r. zmian budżecie województwa na 2012 rok     

884 884/12 25.01.2012r. zmian budżecie województwa na 2012 rok     

885 885/12 31.01.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

886 886/12 31.01.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

887 887/12 31.01.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

888 888/12 31.01.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

889 889/12 31.01.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

890 890/12 31.01.2012r. podziału kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów 

powiatowych na finansowanie w 2012 roku programów 

na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bez-

robocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakulta-

tywnych zadań 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0872.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0873.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0874.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0875.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0876.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0877.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0878.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0879.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0880.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0881.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0882.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0883.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0884.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0885.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0886.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0887.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0888.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0889.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0890.2012.pdf


891 891/12 31.01.2012r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Likwida-

cja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową 

drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą 

wojewódzką Nr 875 " - w granicach administracyjnych 

województwa świętokrzyskiego od km 70+690 do km 

74+170 

    

892 892/12 31.01.2012r. podjęcia decyzji o zwrocie przez Gminę Krasocin części 

dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007 -2013 

    

893 893/12 31.01.2012r. wyboru projektów wstępnie wybranych do dofinansowa-

nia    w ramach konkursu zamkniętego nr 2.4.5 w ramach 

Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwe-

stycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, 

    

894 894/12 31.01.2012r. zmiany Regulaminu dwuetapowego konkursu zamknię-

tego nr 2.4.3. w ramach Działania 2.4 Tworzenie kom-

pleksowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2007 – 2013, przyjętego uchwałą nr 2252/09 Za-

rządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia        9 

grudnia 2009 roku oraz zmiany Uchwały Nr 2592/10 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 maja 

2010 roku w sprawie wyboru projektów zakwalifikowa-

nych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 

2.4.3 w ramach Działania 2.4 „Tworzenie komplekso-

wych terenów inwestycyjnych” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 

    

895 895/12 31.01.2012r. wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Woje-

wództwa Świętokrzyskiego-Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli  projektu „Koncepcja – Re-

fleksja- Technologia – kierunki nowoczesnej i efektyw-

nej edukacji zawodowej” do konkursu w roku 2012 pro-

gramu Leonardo da Vinci 

    

896 896/12 31.01.2012r. wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Woje-

wództwa Świętokrzyskiego-Policealną Szkołę Medyczną 

im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy projektu „Prak-

tyka zagraniczna – inwestycja w przyszłą karierę zawo-

dową” do konkursu w roku 2012 programu Leonardo da 

Vinci Mobilności 

    

897 897/12 31.01.2012r. odwołania Pana Ryszarda Żołyniaka ze stanowiska Pre-

zesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Kielcach 

    

898 898/12 31.01.2012r. powołanie na stanowisko Prezesa Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Kielcach Pana Andrzeja Pałysa 

    

899 899/12 31.01.2012r. wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego 

Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kiel-

cach na zakup stołu operacyjnego ogólnochirurgicznego 

jezdnego z akcesoriami, 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0891.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0892.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0893.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0894.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0895.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0896.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0897.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0898.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0899.2012.pdf


900 900/12 31.01.2012r. wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Onko-

logii      w Kielcach na zbycie aktywów trwałych tj.: su-

szarni przelotowej TEXTIM oraz systemu dozowania 

automatycznego 

    

901 901/12 02.02.2012r. powołania na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego 

Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach Pana Jaro-

sława Machnickiego 

    

902 902/12 9.02.2012r. ustalenia kryterium regionalnego oceny wniosków o 

przyznanie pomocy na operacje w ramach działania 3.3. 

"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" 

z zakresu budowy, przebudowy, remontu lub wyposaże-

nia targowiska stałego, objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

    

903 903/12 9.02.2012r. ustalenie terminu i miejsca składania wniosków o przy-

znanie pomocy na operacje w ramach działania 3.3. 

"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" 

z zakresu budowy, przebudowy, remontu lub wyposaże-

nia targowiska stałego, objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

    

904 904/12 9.02.2012r. zmiany uchwały nr 2745/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie 

dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego 

Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-

świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycz-

nej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10       w ra-

mach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeń-

stwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

    

905 905/12 9.02.2012r. podziału środków dla podmiotów nie zaliczonych do 

sektora finansów publicznych na realizację zadań z za-

kresu kultury fizycznej w 2012 roku 

    

906 906/12 9.02.2012r. przyjęcia nowych członków do Sieci Dziedzictwo Kuli-

narne Świętokrzyskie w Województwie Świętokrzyskim, 

działającej w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego 

Dziedzictwa Kulinarnego, zawieszenia członkostwa w 

Sieci przedsiębiorcy Romana Jerzego Bonarka prowa-

dzącego działalność Mała Masarnia z siedzibą                  

w Smerdynie oraz pozbawienia członkostwa w Sieci 

przedsiębiorcy Teresy Jaśkowskiej prowadzącej działal-

ność Restauracja „Spiżarnia” z siedzibą w Kielcach; 

    

907 907/12 9.02.2012r. konsultacji dokumentu pn. ”Wieloletni regionalny plan 

działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii 

społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii spo-

łecznej i jej otoczenia w województwie świętokrzyskim 

do roku 2020”; 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0900.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0901.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0902.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0903.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0904.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0905.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0906.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0907.2012.pdf


908 908/12 9.02.2012r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów 

określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta-

riacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. 

zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych Woje-

wództwa Świętokrzyskiego w 2012 roku  

z zakresu: ochrony i promocji zdrowia – programy 

zdrowotne, zwalczania narkomanii oraz powołania Ko-

misji Konkursowej, w celu zaopiniowania ofert złożo-

nych w trybie  wymienionego wyżej konkursu 

    

909 909/12 9.02.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

910 910/12 9.02.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

911 911/12 9.02.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

912 912/12 9.02.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

913 913/12 15.02.2012r. Wyznaczenia przedstawiciela reprezentującego Woje-

wództwo Świętokrzyskie na Zgromadzeniu Akcjonariu-

szy w Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. 

oraz Zgromadzeniach Wspólników w spółkach: Święto-

krzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. 

z o.o., Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. 

oraz Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzy-

skiego Sp. z o.o. 

    

914 914/12 15.02.2012r. Zmiana Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 – 2013 przyjętego uchwałą Za-

rządu Województwa nr 551/11  z dnia 14 września 2011 

r. 

    

915 915/12 15.02.2012r. Zmiana Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Pro-

jektów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007 - 2013, 

stanowiącego załącznik do Szczegółowego opisu osi 

priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 

    

916 916/12 15.02.2012r. w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji „Planu gospo-

darki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 

2012-2018 i przekazania go do właściwych organów ce-

lem zaopiniowania 

    

917 917/12 

 

 

 

 

 

 

15.02.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

918 918/12 15.02.2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej 

oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszony otwarty kon-

kurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kul-

tury w 2012 roku 

    

919 919/12 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd 

Województwa Świętokrzyskiego-Świętokrzyskie Cen-

trum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  projektu  

„Polish Contribution Towards the European Cultural 

Achievements” w ramach programu LLP – Uczenie się 

przez całe życie – Grundtvig 2012. 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0908.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0909.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0910.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0911.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0912.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0913.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0914.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0915.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0916.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0917.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0918.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0919.2012.pdf


920 920/12 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd 

Województwa Świętokrzyskiego-Świętokrzyskie Cen-

trum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  projektu  

„Digital Creativity Lab – Vocational Competences in the 

Information Society” w ramach programu LLP – Ucze-

nie się przez całe życie – Leonardo da Vinci – Projekty 

Partnerskie 2012 

    

921 921/12 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia opinii Zarządu Województwa do 

aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Skarży-

sko-Kamienna” w zakresie koordynacji współpracy z 

innymi gminami oraz zgodności  

z polityką energetyczną państwa 

    

922 922/12 15.02.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

923 923/12 15.02.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

924 924/12 15.02.2012r. ustalenia wykazu jednostek samorządu terytorialnego 

województwa świętokrzyskiego, które w 2012 roku będą 

realizowały Program budowy kompleksów sportowych 

pn. „Moje Boisko – Orlik 2012" 

    

925 925/12 23.02.2012r. zatwierdzenia sprawozdania rocznego Świętokrzyskiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z wykonania 

planu rzeczowo – finansowego za 2011 rok 

    

926 926/12 23.02.2012r. zawarcia z Województwem Małopolskim, Wojewódz-

twem Śląskim i Województwem Podkarpackim umowy 

współpracy w zakresie realizacji wspólnego przedsię-

wzięcia w ramach POIiŚ pn. „Zakup taboru kolejowego 

do połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez 

Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i 

Świętokrzyskie” 

    

927 927/12 23.02.2012r. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicz-

nych   z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 

w 2012 roku, 

    

928 928/12 23.02.2012r. wydania postanowienia o podjęciu z urzędu zawieszone-

go postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu 

przez Gminę Złota części dofinansowania udzielonego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, 

    

929 929/12 23.02.2012r. podjęcie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w 

dniu 22.11.2011r. postępowania administracyjnego doty-

czącego Gminy Baćkowice, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007 -2013 

    

930 930/12 23.02.2012r. podjęcie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w 

dniu 07.12.2011r. postępowania administracyjnego doty-

czącego Powiatu Kieleckiego, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007 -2013 

 

    

931 931/12 23.02.2012r. podjęcie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w 

dniu 04.01.2012 r. postępowania administracyjnego do-

tyczącego Gminy Włoszczowa w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007 -2013 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0920.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0921.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0922.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0923.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0924.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0925.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0926.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0927.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0928.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0929.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0930.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0931.2012.pdf


932 932/12 23.02.2012r. zmiany uchwały nr 2567/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w spra-

wie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu za-

mkniętego nr 2.2.1 w ramach Działania 2.2 „Budowa 

infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 – 2013, wykreślenia projektów z 

listy projektów wstępnie wybranych do wsparcia w ra-

mach konkursu zamkniętego nr 2.2.1     w ramach Dzia-

łania 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informa-

cyjnego, przesunięcia projektu z listy rezerwowej projek-

tów zaakceptowanych pod względem merytoryczno – 

technicznym, oczekujących na ewentualne podpisanie 

pre-umowy    w ramach konkursu zamkniętego nr 2.2.1 

w ramach Działania 2.2. Budowa infrastruktury społe-

czeństwa informacyjnego oraz zmiany uchwały nr 

2957/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

27 października 2010 roku             w sprawie zmiany 

uchwały nr 2567/10 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego       z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przy-

jęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr 2.2.1 w ramach Działania 2.2 „Budowa infrastruktury 

społeczeństwa informacyjnego” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 oraz wstępnego wyboru projektów zakwali-

fikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamknięte-

go nr 2.2.1 w ramach Działania 2.2 Budowa infrastruktu-

ry społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007–2013 

    

933 933/12 23.02.2012r. warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruk-

tury ochrony środowiska                i energetycznej” w  

ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/11 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

    

934 934/12 23.02.2012r. warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania 4.2„Rozwój systemów lokalnej in-

frastruktury ochrony środowiska     i energetycznej” w 

ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/11 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

    

935 935/12 23.02.2012r. zmiana uchwały Nr 2778/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie 

dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego 

jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w 

ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktu-

ry komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym                                   

i ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesie-

nie jakości systemu komunikacyjnego regionu” Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa  Świę-

tokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegó-

łowych zasad i trybu jego realizacji 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0932.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0933.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0934.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0935.2012.pdf


936 936/12 23.02.2012r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla  podmiotów 

określonych w  art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta-

riacie (  Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 

na wspieranie realizacji zadań publicznych Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego w 2012 roku          z zakresu: po-

mocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania proble-

mów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy 

    

937 937/12 23.02.2012r. wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolo-

nego      w Kielcach na wynajęcie pomieszczenia na 

okres 3 lat 

    

938 938/12 23.02.2012r. przekazania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektro-

nicznej wniosku o wpis do rejestru jednostek samorządu 

terytorialnego wykonujących działalność w zakresie te-

lekomunikacji o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z 

dnia 7 maja 2010r.    o wpieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz.675) 

    

939 939/12 23.02.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

940 940/12 23.02.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

941 941/12 01.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd 

Województwa Świętokrzyskiego-Świętokrzyskie Cen-

trum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  projektu 

„Kreatywny obywatel XXI wieku” do konkursu numer 

2/1/9.1.2/POKL/2012 organizowanego przez Święto-

krzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego 

    

942 942/12 02.03.2012.r w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie do-

tacji w 2012 roku  na prace konserwatorskie, restaurator-

skie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa 

świętokrzyskiego 

    

943 943/12 02.03.2012.r zmiany uchwały Nr 2654/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie 

dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego 

jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w 

ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktu-

ry komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadre-

gionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości 

systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego 

na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i 

trybu jego realizacji 

    

944 944/12 02.03.2012.r w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu 

ochrony środowiska dla powiatu włoszczowskiego na 

lata 2012-2015 w perspektywie do roku 2019” 

    

945 945/12 02.03.2012.r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wsparcie zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego w zakresie działań na rzecz 

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dzie-

dzictwa przyrodniczego w 2012 roku. 

    

946 946/12 02.03.2012.r w sprawie  zmiany  Statutu Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0936.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0937.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0938.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0939.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0940.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0941.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0942.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0943.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0944.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0945.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0946.2012.pdf


947 947/12 02.03.2012.r Powołania Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ra-

townictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w 

Kielcach 

    

948 948/12 02.03.2012.r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

949 949/12 02.03.2012.r zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

950 950/12 02.03.2012.r zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

951 951/12 02.03.2012.r zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

952 952/12 02.03.2012.r zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

953 953/12 02.03.2012.r zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

954 954/12 07.03.2012r. przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planu   fi-

nansowego za 2011 rok, przedłożonych przez woje-

wódzkie samorządowe instytucje    kultury 

    

955 955/12 07.03.2012r. zmiany załącznika Nr 1 i załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 

106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

8 maja 2003r. w sprawie nadania numerów drogom po-

wiatowym oraz drogom gminnym na terenie wojewódz-

twa            świętokrzyskiego, zmienionej Uchwałą Nr 

1669/09 Zarządu Województwa                    Świętokrzy-

skiego z dnia 22 kwietnia 2009r., zmienionej Uchwałą 

Nr 2037/09 Zarządu   Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 23 września 2009r., zmienionej Uchwałą 

Nr 2065/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 30 września 2009r.,           zmienionej Uchwałą Nr 

2882/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

22 września 2010r., zmienionej Uchwałą Nr 541/11 Za-

rządu Województwa                   Świętokrzyskiego z dnia 

7 września 2011r 

    

956 956/12 07.03.2012r. dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego         

jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w 

ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktu-

ry          komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i po-

nadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie 

jakości systemu komunikacyjnego regionu” Regionalne-

go Programu      Operacyjnego Województwa  Święto-

krzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia        szcze-

gółowych zasad i trybu jego realizacji 

    

957 957/12 07.03.2012r. zmiany Regulaminu dwuetapowego konkursu zamknię-

tego nr 2.4.3. w ramach Działania 2.4 Tworzenie kom-

pleksowych terenów inwestycyjnych          Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007 – 2013, zmienionego uchwałą nr 894/12  

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 

stycznia 2012 roku oraz zmiana Uchwały Nr 2592/10 

Zarządu Województwa                 Świętokrzyskiego z 

dnia 12 maja 2010 roku zmienionej uchwałą Nr 894/12 

Zarządu      Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 

stycznia 2012 roku w sprawie wyboru            projektów 

zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu za-

mkniętego nr 2.4.3        w ramach Działania 2.4 „Two-

rzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych”                

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0947.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0948.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0949.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0950.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0951.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0952.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0953.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0954.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0955.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0956.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0957.2012.pdf


958 958/12 07.03.2012r. zmiany w  Planach Realizacji Działań w ramach Pomocy 

Technicznej RPOWŚ na rok 2011 

    

959 959/12 07.03.2012r. zwolnienia Pana Janusza Kubiakowskiego ze stanowiska    

Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urzą-

dzeń Wodnych w Kielcach 

    

960 960/12 07.03.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

961 961/12 07.03.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

962 962/12 07.03.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

963 963/12 07.03.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

964 964/12 15.03.2012r. ustalenia podziału kwot środków pozostających w dys-

pozycji samorządu województwa w wysokości 

31.146.500 zł na realizację przez samorządy powiatowe 

w 2012roku projektów systemowych w ramach Poddzia-

łania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz 

podnoszenie poziomu aktywności        zawodowej osób 

bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki              

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego 

    

965 965/12 15.03.2012r. wrażenia zgody dla Spółki „Lotnisko Kielce” Sp. z o.o. 

w Masłowie na wydzierżawienie Spółce JP GRANIT Sp. 

z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Panu 

Stanisławowi Pargiele zam. Końskie, Szabelania 21, te-

renu pod budowę hangaru na lotnisku w Masłowie 

    

966 966/12 15.03.2012r. zmiany uchwały nr 2745/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie 

dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego 

Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-

świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycz-

nej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach 

Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa 

informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

    

967 967/12 15.03.2012r. zmiany uchwały nr 505/11 Zarządu Województwa   

Świętokrzyskiego z dnia 17 sierpnia 2011 roku w spra-

wie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu za-

mkniętego nr 2.1.3 w ramach Osi Priorytetowej                

2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa 

informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego 

regionu Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie      

działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych 

oraz placówek sektora „badania      i rozwój” Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz wybór projektów 

wstępnie wybranych do dofinansowania       w ramach 

konkursu zamkniętego nr 2.1.3 w ramach Działania 2.1 

Rozwój  

innowacji, wpieranie działalności dydaktycznej i badaw-

czej szkół wyższych oraz          placówek sektora „bada-

nia i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego          

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0958.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0959.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0960.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0961.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0962.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0963.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0964.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0965.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0966.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0967.2012.pdf


968 968/12 15.03.2012r. przesunięcia kwoty 326 260,00 zł z indywidualnego pro-

jektu kluczowego „Centrum Tradycji i Turystyki Gór 

Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego 

Krzyża – etap II” na indywidualny projekt         kluczo-

wy „Centrum Tradycji Turystyki Gór Świętokrzyskich 

wraz z restauracją    zabytków Świętego Krzyża – etap 

I”, realizowanych przez Gminę Bieliny                  w 

partnerstwie z Misjonarzami Oblatami Maryi Niepokala-

nej na Świętym Krzyżu  w ramach Działania 2.3 Promo-

cja gospodarcza i turystyczna regionu Oś 2 Wsparcie 

innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego 

oraz wzrost potencjału       inwestycyjnego regionu Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa   

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

    

969 969/12 15.03.2012r. podziału środków na zadania z zakresu kultury w 2012 

roku 

    

970 970/12 15.03.2012r. przyjęcia „Planu dofinansowania form doskonalenia za-

wodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez         Województwo Świętokrzyskie 

na rok 2012” i ustalenie maksymalnej kwoty dofinanso-

wania opłat 

    

971 971/12 15.03.2012r. udzielenia pełnomocnictwa dla pani Alicji Stradomskiej, 

wicedyrektora ŚCDN, do podpisania: -zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieogra-

niczonym nr 3/PN/2012-zawiadomienia o unieważnieniu 

na części 4,6,10 w przetargu nieograniczonym nr 

3/PN/2012-zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty w przetargu nieograniczonym nr 4/PN/2012-

zawiadomienia o unieważnieniu na część 6 w przetargu 

nieograniczonym nr 4/PN/2012w ramach projektu „Na-

uczyciel Interaktywnej Klasy” o numerze identyfikacyj-

nym WND-POKL-09.04.00-26-041/10, finansowanego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prio-

rytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regio-

nach, działanie 9.4. 

 

    

972 972/12 15.03.2012r. powołania komisji konkursowej opiniującej oferty     

złożone w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs 

ofert na wsparcie realizacji    zadań publicznych 

z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2012 

roku 

    

973 973/12 15.03.2012r. powołania Zespołu Kwalifikującego do spraw przyzna-

wania świadczeń stypendialnych 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0968.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0969.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0970.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0971.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0972.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0973.2012.pdf


974 974/12 15.03.2012r. przyjęcia prognozy oddziaływania na środowisko     pro-

jektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla wo-

jewództwa                    świętokrzyskiego” 2012-2018 i 

poddanie jej wraz z projektem aktualizacji „Planu..” opi-

niowaniu przez właściwe organy, skierowania do publi-

kacji ogłoszenia Zarządu Województwa Świętokrzyskie-

go zawiadamiającego o możliwości składania uwag       i 

wniosków do projektu aktualizacji „Planu gospodarki 

odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-

2018 oraz prognozy oddziaływania na środowisko ww.    

projektu aktualizacji „Planu…” w ramach zapewnienia 

możliwości udziału          społeczeństwa w strategicznej 

ocenie oddziaływania na środowisko ww.                   

dokumentów 

    

975 975/12 15.03.2012r. wyrażenia zgody na upoważnienie dla Sekretarza Woje-

wództwa Bernarda Antosa do składania oświadczeń woli 

i wydatkowania środków budżetu województwa, będą-

cych  

w dyspozycji Kancelarii Zarządu 

    

976 976/12 15.03.2012r. wyrażenia zgody na upoważnienie dla Z-cy Dyrektora 

Kancelarii Zarządu Agnieszki Piwnik-Piecyk do składa-

nia oświadczeń woli i wydatkowania środków budżetu 

województwa, będących w dyspozycji Kancelarii Zarzą-

du 

    

977 977/12 15.03.2012r Udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Filharmonii 

Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach 

    

978 978/12 15.03.2012r Zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

979 979/12 15.03.2012r Zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

980 980/12 15.03.2012r Zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

981 981/12 21.03.2012r. przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania planu finansowego  Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2011 rok. 

    

982 982/12 21.03.2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Woje-

wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 

2011 rok oraz podziału zysku za 2011 r. 

    

983 983/12 21.03.2012r. Podjęcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

Uchwały dotyczącej przyjęcia projektu Uchwały Sejmi-

ku Województwa Świętokrzyskiego  

w sprawie rezygnacji z nabycia i objęcia dodatkowych 

udziałów w Spółce „Lotnisko Kielce” z o.o. z siedzibą  

w Masłowie 

    

984 984/12 21.03.2012r. przyjęcia Harmonogramu konkursów na 2012 rok w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

    

985 985/12 21.03.2012r. zmiany uchwały nr 1198/2008 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie 

powołania Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Kieleckiej 

w Kielcach  

    

986 986/12 21.03.2012r. w sprawie powierzenia pani Danucie Latos pełnienia 

obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Pracowni-

ków Służb Społecznych w Skarżysku – Kamiennej 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0974.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0975.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0976.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0977.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0978.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0979.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0980.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0981.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0982.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0983.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0984.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0985.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0986.2012.pdf


987 987/12 21.03.2012r. przyznania stypendiów sportowych zawodniczkom i za-

wodnikom  

w kategoriach młodzieżowych reprezentującym Woje-

wództwo Świętokrzyskie i osiągającym wysokie wyniki 

sportowe 

    

988 988/12 21.03.2012r. informacji o stanie mienia samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego 

    

989 989/12 21.03.2012r. powołania komisji przetargowej do sprzedaży nierucho-

mości gruntowej stanowiącej własność Województwa 

Świętokrzyskiego, położonej  

w Kielcach przy ul. Podklasztornej, oznaczonej  w ewi-

dencji gruntów w obrębie 0015 jako działka nr 410 o 

pow. 0,0308 ha. 

    

990 990/12 21.03.2012r. udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Pelagii Wiśniew-

skiej Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Geodezji w 

Kielcach do jednoosobowego kierowania wojewódzką 

samorządową jednostką organizacyjną 

    

991 991/12 21.03.2012r. powołanie Grupy Roboczej ds. KSOW Województwa 

Świętokrzyskiego organu opiniodawczo – doradczego 

Zarządu Województwa 

    

992 992/12 21.03.2012r. powierzenia zadań i kompetencji Dyrektora Świętokrzy-

skiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Kielcach Panu Pawłowi Taborskiemu – Zastępcy Dy-

rektora ds.Technicznych 

    

993 993/12 21.03.2012r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Pawła 

Taborskiego – wykonującego zadania i kompetencje Dy-

rektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Kielcach do jednoosobowego kierowania 

wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną do 

czasu rozstrzygnięcia naboru i zatrudnienia na stanowi-

sko Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i 

Urządzeń Wodnych w Kielcach 

    

994 994/12 21.03.2012r. wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego 

Szpitala Dziecięcego   

im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach na zakup aparatu 

RTG z ramieniem C 

    

995 995/12 21.03.2012r. przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finan-

sowego przez podmioty lecznicze za  2011 r.  

    

996 996/12 21.03.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

997 997/12 21.03.2012r. Wyrażenie zgody dla Spółki „Lotnisko Kielce” Sp. z o.o. 

w Masłowie na wydzierżawienie Panu Bartoszowi Ko-

nopce zam. Sierakowice I/55, terenu trawiastego na lot-

nisku w Masłowie,  

w celu zbioru zielonek i siana 

    

998 998/12 21.03.2012r. postanowienie o oddaleniu wniosku Pełnomocnika Stro-

ny - Pani Edyty Wiącek prowadzącej działalność gospo-

darczą pod nazwą EDYTA WIĄCEK MEGALIT  o za-

wieszenie postępowania administracyjnego dotyczącego 

zwrotu części dofinansowania udzielonego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 

    

999 999/12 28.03012r. sprawozdania z realizacji Świętokrzyskiego Planu Dzia-

łań na Rzecz Zatrudnienia za rok 2011, Świętokrzyskie-

go Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2012 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0987.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0988.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0989.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0990.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0991.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0992.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0993.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0994.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0995.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0996.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0997.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0998.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0999.2012.pdf


1000 1000/12 28.03012r. ustalenia podziału kwot środków Funduszu Pracy  w wy-

sokości 56.365,5 tys. zł dla samorządów powiatowych na 

finansowanie w 2012 roku programów na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywiza-

cji zawodowej oraz ustalenie podziału kwot środków 

pozostających w dyspozycji samorządu województwa w 

wysokości 30.350,7 tys. zł na realizację przez samorządy 

powiatowe w 2012 roku projektów systemowych w ra-

mach Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrud-

nienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodo-

wej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

    

1001 1001/12 28.03012r. zmiany Uchwały Nr 893/12 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w spra-

wie projektów wstępnie wybranych do dofinansowania 

w ramach konkursu zamkniętego nr 2.4.5 w ramach 

Działania 2.4 „Tworzenie kompleksowych terenów in-

westycyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

    

1002 1002/12 28.03012r. zmiany Uchwały nr 770/08 z dnia 29 lutego 2008 roku   

w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

    

1003 1003/12 28.03012r. przyjęcie proponowanego sposobu wdrożenia rekomen-

dacji z raportu ewaluacyjnego "Ewaluacja mid-term Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013" 

    

1004 1004/12 28.03012r. powołania komisji konkursowej opiniującej wnioski zło-

żone w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków o 

udzielenie dotacji w 2012 roku na prace konserwator-

skie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze 

województwa świętokrzyskiego 

    

1005 1005/12 28.03012r. uzgodnienia wniosku Powiatu Włoszczowskiego doty-

czącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dział-

ki nr 3327/15 obręb 05 Włoszczowa 

    

1006 1006/12 28.03012r. zaopiniowania potrzeby rozbudowy istniejących urzą-

dzeń przeciwpowodziowych przedstawionych w załą-

czonych materiałach dla zadania p.n.: „Rozbudowa i 

podwyższenie lewego wału rzeki Trześniówki w km 

0+900 – 3+710 w msc. Sandomierz, woj. świętokrzy-

skie” inwestorem jest Świętokrzyski Zarząd Melioracji                   

i Urządzeń Wodnych w Kielcach 

    

1007 1007/12 28.03012r. decyzji o udzieleniu dofinansowania na realizację pro-

jektu Województwa Świętokrzyskiego – Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach pn: „Edu-

kacja receptą na lepsze jutro”, 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1000.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1001.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1002.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1003.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1004.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1005.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1006.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1007.2012.pdf


1008 1008/12 28.03012r. powołującej Komisje Konkursowe, w celu opiniowania 

ofert złożonych w trybie ogłaszanych przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej konkursów ofert        w ra-

mach zadań zlecanych organizacjom pozarządowym  i 

podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy o działal-

ności pożytku publicznego i o wolontariacie 

    

1009 1009/12 28.03012r. wyrażenia zgody na podpisanie Umowy Partnerskiej 

pomiędzy Partnerem Wiodącym i partnerami projektu 

ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural 

Funds Absorption) realizowanego w ramach Programu 

INTERREG IVC (Program Operacyjny Współpracy 

Międzyregionalnej) oraz udzielenia jednoosobowego 

pełnomocnictwa do podpisania Umowy Partnerskiej pro-

jektu ONE przez Województwo Świętokrzyskie 

    

1010 1010/12 28.03012r. wprowadzenia do planu zamówień publicznych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 

2012 r. postępowania         o udzielenie zamówienia pu-

blicznego na wybór Dostawcy usług ekspertyz zewnętrz-

nych   w ramach projektu "ONE" (Observatory Network 

to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Ob-

serwatoriów do Monitorowania Absorpcji Funduszy 

Strukturalnych przez technologie ICT), 

 

    

1011 1011/12 28.03.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1012 1012/12 28.03.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1013 1013/12 28.03.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1014 1014/12 28.03.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1015 1015/12 28.03.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1016 1016/12 29.03.2012r. sprawozdania z wykonania Budżetu województwa za 

2011 rok 

    

1017 1017/12 04.04. 2012r.  zaopiniowanie potrzeby budowy zbiornika małej retencji 

przedstawionego w załączonych materiałach dla zadania 

p.n.: „Budowa zbiornia wodnego Wierna Rzeka na rzece 

Łososinie, na terenie gm. Łopuszno, Piekoszów i Straw-

czyn”. Inwestorem jest Świętokrzyski Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych  

w Kielcach 

    

1018 1018/12 04.04. 2012r.  ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przy-

znanie pomocy na operacje          w ramach działania 125 

"Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z 

rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa 

przez scalanie gruntów"  objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

    

1019 1019/12 04.04. 2012r.  w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej 

oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na 

wspieranie zadań z zakresu działań na rzecz ekologii i 

ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodni-

czego  

w 2011 roku 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1008.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1009.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1010.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1011.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.0012.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1013.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1014.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1015.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1016.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1017.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1018.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1019.2012.pdf


1020 1020/12 04.04. 2012r.  - zmiany uchwały nr 2567/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w spra-

wie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu za-

mkniętego nr 2.2.1  

w ramach Działania 2.2 „Budowa infrastruktury społe-

czeństwa informacyjnego” Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 

– 2013, 

- przesunięcia projektu z listy rezerwowej projektów za-

akceptowanych pod względem merytoryczno – technicz-

nym, oczekujących na ewentualne podpisanie pre-

umowy w ramach konkursu zamkniętego nr 2.2.1 w ra-

mach Działania 2.2. Budowa infrastruktury społeczeń-

stwa informacyjnego oraz 

- zmiany uchwały nr 2957/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia  

27 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 

2567/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.2.1 w ramach 

Działania 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa 

informacyjnego” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

oraz wstępnego wyboru projektów zakwalifikowanych 

do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.2.1 w 

ramach Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeń-

stwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–

2013 

    

1021 1021/12 04.04. 2012r.  podjęcie decyzji o zwrocie przez Gminę Krasocin części 

dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007 -2013  

    

1022 1022/12 04.04. 2012r.  wydania decyzji o utrzymaniu w całości w mocy Decyzji 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-110/10-2012/01 z 

dnia 25.01.2012 r.  

    

1023 1023/12 04.04. 2012r.  w sprawie zmian w uchwale nr 571/11 Zarządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia  

21 września 2011 r. w sprawie powołania Rady Progra-

mowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w 

Sandomierzu 

    

1024 1024/12 04.04. 2012r.  powołania Zespołu ds. konsultacji projektu „wieloletnie-

go regionalnego planu działań na rzecz promocji i upo-

wszechniania ekonomii społecznej i jej otoczenia 

w województwie świętokrzyskim do roku 2020” 

    

1025 1025/12 04.04. 2012r.  podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 

234 poz. 1536 z późn. zm.)   na wsparcie realizacji zadań 

publicznych w 2012 r. z zakresu: ochrony i promocji 

zdrowia – programy   zdrowotne oraz zwalczania nar-

komanii 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1020.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1021.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1022.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1023.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1024.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1025.2012.pdf


1026 1026/12 04.04. 2012r.  zatwierdzenia zawartej umowy najmu pomiędzy Woje-

wódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach a Nowa 

Edukacja Sp. z o.o. z/s w Poznaniu 

    

1027 1027/12 04.04. 2012r.  Przyjęcia projektu uchwały Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wo-

jewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała  

w Czerwonej Górze na wynajęcie:  

1. trzech pomieszczeń z przeznaczeniem na prywatne 

gabinety lekarskie, 

2. terenu parkingu. 

    

1028 1028/12 06.04. 2012r.  zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1029 1029/12 13.04.2012r. wezwania Pana Pawła Strząbały do usunięcia naruszenia 

prawa 

    

1030 1030/12 13.04.2012r. Upoważnienia Pana Sławomira Neugebauera - Dyrektora 

Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

i Środowiska do składania oświadczeń woli związanych 

z prowadzeniem bieżącej działalności województwa w 

zakresie Schematu III – Krajowej Sieci Obszarów Wiej-

skich pomocy technicznej w ramach PROW 2007-2013 

oraz udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania zadań 

Zarządu Województwa związanych z realizacją Schema-

tu III – Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pomocy 

technicznej w ramach PROW 2007-2013 

    

1031 1031/12 13.04.2012r. Przyjęcia Raportu z realizacji Strategii Rozwoju Woje-

wództwa Świętokrzyskiego do roku 2020 

    

1032 1032/12 13.04.2012r. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie 

stwierdzenia nieważności  nieostatecznej decyzji Zarzą-

du Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.12.2011r. 

nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-013/10-2011/26, 

dotyczącej zwrotu  przez  panią Edytę  Wiącek części 

dofinansowania wypłaconego na podstawie umowy o 

dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-013/10-00 - 

na wniosek Pani Edyty Wiącek 

    

1033 1033/12 13.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego - Świętokrzyskiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 

do projektu „Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie" w 

ramach POKL w charakterze partnera Stowarzyszenia 

PROREW oraz udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora 

Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach, pana Jacka Wołowca, do  podpisania  i wyko-

nania umowy partnerskiej 

    

1034 1034/12 13.04.2012r. nadania statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. 

W. Gombrowicza w Kielcach 

    

1035 1035/12 13.04.2012r. przyznania nagrody rocznej  dla dyrektora Wojewódz-

kiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2011 

rok 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1026.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1027.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1028.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1029.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1030.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1031.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1032.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1033.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1034.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1035.2012.pdf


1036 1036/12 13.04.2012r. Projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji 

Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (SI-

PWŚ) współfinansowanego przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Osi priorytetowej 2 „Wsparcie innowacyjności, 

budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost po-

tencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie nr 2.2 „Bu-

dowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, Moduł SDI 

    

1037 1037/12 13.04.2012r. Powołania Zespołu Opiniującego, którego zadaniem bę-

dzie opracowanie projektów opinii do                złożo-

nych wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których 

mogą odbywać się turnusy  rehabilitacyjne dla osób nie-

pełnosprawnych korzystających z dofinansowania Pań-

stwowego Funduszu    Rehabilitacji Osób Niepełno-

sprawnych 

    

1038 1038/12 13.04.2012r. Powołania Zespołu Opiniującego wnioski w sprawach:  

-   dofinansowania ze środków PFRON robót budowla-

nych w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 7 lipca 

1994r. - Prawo Budowlane,  dotyczących obiektów słu-

żących rehabilitacji w związku z potrzebami osób nie-

pełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; 

-   dofinansowania ze środków PFRON kosztów tworze-

nia i działania zakładów aktywności  zawodowej 

    

1039 1039/12 13.04.2012r. zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Wo-

jewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała 

w Czerwonej Górze 

    

1040 1040/12 13.04.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1041 1041/12 13.04.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1042 1042/12 13.04.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1043 1043/12 13.04.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1044 1044/12 13.04.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1045 1045/12 13.04.2012r. ponownego rozpatrzenia wniosku Pani Edyty Wiącek o 

zawieszenie postępowania  administracyjnego dotyczą-

cego zwrotu środków stanowiących część dofinansowa-

nia udzielonego w ramach Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 

– 2013 

    

1046 1046/12 16.04.2012r. ponownego rozpatrzenia sprawy, w której Zarząd Woje-

wództwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 wydał decyzję nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-013/10-2011/26 z dnia 

22.12.2011 r. dotyczącą zwrotu dofinansowania ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

budżetu państwa- na wniosek Pani Edyty Wiącek 

    

1047 1047/12 18.04.2012r. zmian Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 – 2013 przyjętego uchwałą Za-

rządu Województwa nr 914/12  z dnia 15 lutego 2012 r 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1036.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1037.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1038.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1039.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1040.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1041.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1042.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1043.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1044.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1045.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1046.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1047.2012.pdf


1048 1048/12 18.04.2012r. zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego nr 894/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie 

przyjęcia Podręcznika kwalifikowalności wydatków ob-

jętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2007-2013 

    

1049 1049/12 18.04.2012r. zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

    

1050 1050/12 18.04..2012r. zmiany wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania 

projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, 

przyjętego uchwałą nr 2472/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2010 r., 

    

1051 1051/12 18.04.2012r. podziału środków na zadania z zakresu nauki, edukacji, 

oświaty i wychowania w 2012 roku, 

    

1052 1052/12 18.04.2012r. sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki 

finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli 

    

1053 1053/12 18.04.2012r. sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki 

finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli 

    

1054 1054/12 18.04.2012r. sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki 

finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1048.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1049.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1050.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1051.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1052.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1053.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1054.2012.pdf


1055 1055/12 20.04.2012r. zmiany uchwały nr 2793/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie 

przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu za-

mkniętego nr 2.1.2 w ramach Działania 2.1 Rozwój in-

nowacji, wspieranie działalności dydaktycznej  i badaw-

czej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i 

rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,  wykre-

ślenia projektów z Listy rezerwowej wstępnie wybra-

nych projektów zakwalifikowanych do wsparcia             

w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2 w ramach 

Działania 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalności 

dydaktycznej  i badawczej szkół wyższych oraz placó-

wek sektora „badania i rozwój” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013,przesunięcia projektu z Listy rezerwowej 

wstępnie wybranych projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia             w ramach konkursu zamkniętego nr 

2.1.2 w ramach Działania 2.1. Rozwój innowacji, wspie-

ranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyż-

szych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 – 2013 na Listę rankingową 

wstępnie wybranych projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2 w 

ramach Działania 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie 

działalności dydaktycznej  i badawczej szkół wyższych 

oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007 – 2013 oraz  zmiany uchwały nr 170/11 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 

2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu dwuetapowe-

go konkursu zamkniętego nr 2.1.2 w ramach Działania 

2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydak-

tycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sek-

tora „badania i rozwój” Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013, przyjętego uchwałą nr 2793/10 Zarządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2010 roku 

oraz wstępnego wyboru projektów zakwalifikowanych 

do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2 w 

ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie 

działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych 

oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007 – 2013, 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1055.2012.pdf


1056 1056/12 20.04.2012r. zmiany uchwały nr 505/11 Zarządu Województwa Świę-

tokrzyskiego z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie 

przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu za-

mkniętego nr 2.1.3 w ramach Osi Priorytetowej 2 – 

Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa infor-

macyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego re-

gionu Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie dzia-

łalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz 

placówek sektora „badania    i rozwój” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007 – 2013, przesunięcia projektów z Listy 

rezerwowej projektów zaakceptowanych pod względem 

merytoryczno – technicznym, oczekujących na ewentu-

alne podpisanie pre-umowy w ramach konkursu za-

mkniętego nr 2.1.3 w ramach Działania 2.1. Rozwój in-

nowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badaw-

czej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i 

rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 na Listę 

projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w 

ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.3        w ramach 

Działania 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalności 

dydaktycznej            i badawczej szkół wyższych oraz 

placówek sektora „badania     i rozwój” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007 – 2013 oraz zmiany uchwały nr 967/12 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 mar-

ca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 505/11 Za-

rządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 sierpnia 

2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapo-

wego konkursu zamkniętego nr 2.1.3 w ramach Osi Prio-

rytetowej 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społe-

czeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwe-

stycyjnego regionu Działania 2.1 Rozwój innowacji, 

wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół 

wyższych oraz placówek sektora „badania    i rozwój” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz wyboru pro-

jektów wstępnie wybranych do dofinansowania      w 

ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.3 w ramach Dzia-

łania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dy-

daktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek 

sektora „badania i rozwój” Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 

– 2013, 

 

    

1057 1057/12 20.04.2012r. ogłoszenia konkursu na wybór partnera/ partnerów        i 

powierzenie zadań przewidzianych do realizacji w ra-

mach projektu systemowego "Perspektywy RSI Święto-

krzyskie IV etap" w ramach Poddziałania 8.2.2 Regio-

nalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapi-

tał Ludzki 2007-2013 

    

1058 1058/12 25.04.2012r. zakresu informacji o wykonaniu budżetu województwa      

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1056.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1057.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1058.2012.pdf


1059 1059/12 25.04.2012r. ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu wojewódz-

twa za I kwartał 2012 roku 

    

1060 1060/12 25.04.2012r. w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych 

w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-

łalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 

2010  Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wsparcie reali-

zacji zadań w 2012 r. z zakresu:  

1. pomocy społecznej, 

2. profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-

holowych, 

3. przeciwdziałania przemocy 

    

1061 1061/12 25.04.2012r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu za-

mkniętego nr 2.1.4 w ramach Osi Priorytetowej 2 - 

Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa infor-

macyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego re-

gionu Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie dzia-

łalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz 

placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2007 – 2013 

    

1062 1062/12 25.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Woje-

wództwo Świętokrzyskie-Świętokrzyskie Centrum Do-

skonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu „Identifying 

and supporting gifted children in Poland” w ramach pro-

gramu Life Long Learning oraz udzielenia pełnomocnic-

twa dla dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskona-

lenia Nauczycieli w Kielcach, pana Jacka Wołowca, do 

podpisania i wykonania umowy na realizację projektu 

    

1063 1063/12 25.04.2012r. uzgodnienia wniosku Powiatu Koneckiego dotyczącego 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Strażac-

kiej w Końskich  

    

1064 1064/12 25.04.2012r. w sprawie dokonania wyboru ofert i ich zatwierdzenia na 

realizację zadań wraz  

z proponowanymi kwotami dotacji dla podmio-

tów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku pu-

blicznego i o wolontariacie na wsparcie zadań  

z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodni-

czego w 2012 roku 

    

1065 1065/12 25.04.2012r. w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków do projektu 

aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla wojewódz-

twa świętokrzyskiego” oraz prognozy oddziaływania na 

środowisko projektu aktualizacji ww. dokumentu, 

1) przekazania projektu aktualizacji „Planu gospodarki 

odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-

2018 do Ministra Środowiska celem zaopiniowania 

    

1066 1066/12 25.04.2012r. Zatrudnienia Pana Pawła Taborskiego na stanowisko 

Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urzą-

dzeń Wodnych w Kielcach 

    

1067 1067/12 25.04.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1059.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1060.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1061.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1062.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1063.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1064.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1065.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1066.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1067.2012.pdf


1068 1068/12 25.04.2012r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Pawła 

Taborskiego - Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Me-

lioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach do jednooso-

bowego kierowania wojewódzką samorządową jednostką 

organizacyjną 

    

1069 1069/12 9.05.2012r. zatwierdzenia sprawozdania  finansowego za rok 2011 

Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach,  

    

1070 1070/12 9.05.2012r. zatwierdzenia sprawozdania  finansowego za rok 2011 

Wojewódzkiej     Biblioteki Publicznej im. W. Gombro-

wicza w Kielcach,  

    

1071 1071/12 9.05.2012r. zatwierdzenia sprawozdania  finansowego za rok 2011 

Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach,  

    

1072 1072/12 9.05.2012r. zatwierdzenia sprawozdania  finansowego za rok 2011 

Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach  

    

1073 1073/12 9.05.2012r. zatwierdzenia sprawozdania  finansowego za rok 2011 

Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach 

    

1074 1074/12 9.05.2012r. zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego        

Muzeum Okręgowego w Sandomierzu 

    

1075 1075/12 9.05.2012r. upoważnienia dla Pana Damiana Urbanowskiego, Dyrek-

tora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Kielcach do podpisywania w imieniu Beneficjenta - Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego wniosku o dofinansowanie 

dla projektu pn.: "Likwidacja barier rozwojowych - most 

na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz 

połączeniem z drogą wojewódzką nr 875" w ramach 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na 

lata 2007 – 2013 

    

1076 1076/12 9.05.2012r. udzielenia Panu Damianowi Urbanowskiemu, Dyrekto-

rowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Kielcach pełnomocnictwa                     do zawierania na 

okres do dnia 15 kwietnia 2014r. umów dotyczących 

zimowego          utrzymania dróg wojewódzkich 

    

1077 1077/12 9.05.2012r. wskazania Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódz-

kich    w Kielcach jako podmiotu właściwego do pono-

szenia w imieniu Województwa              Świętokrzyskie-

go kosztów kwalifikowalnych, związanych z umową 

dotyczącą               przygotowania projektu pn.: „Likwi-

dacja barier rozwojowych - most na Wiśle                   z 

rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem 

z drogą wojewódzką nr 875”    w ramach Programu Ope-

racyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013 

    

1078 1078/12 9.05.2012r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzy-

skiego Centrum Psychiatrii w Morawicy za 2011 r 

    

1079 1079/12 9.05.2012r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wojewódzkie-

go Szpitala Zespolonego w Kielcach 

    

1080 1080/12 9.05.2012r. wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolo-

nego    w Kielcach na zakup aparatury medycznej, w 

tym: kardiografu i zestawu do artroskopii 

    

1081 1081/12 9.05.2012r. wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolo-

nego   w Kielcach na wynajęcie pomieszczeń na okres 3 

lat w budynku Świętokrzyskiego          Centrum Neuro-

logii 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1068.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1069.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1070.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1071.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1072.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1073.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1074.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1075.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1076.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1077.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1078.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1079.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1080.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1081.2012.pdf


1082 1082/12 9.05.2012r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej  Święto-

krzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy,  

    

1083 1083/12 9.05.2012r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódz-

kiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kiel-

cach 

    

1084 1084/12 9.05.2012r. zmiana Regulaminu konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w 

ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystycz-

na regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 przyję-

tego uchwałą nr 2302/09 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku, oraz wstępny 

wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ra-

mach konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działa-

nia 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, zmienionego 

uchwałą nr 2655/10 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 09 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany 

Regulaminu konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach 

Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regio-

nu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 przyjętego uchwa-

łą nr 2302/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 23 grudnia 2009 roku, oraz wstępnego wyboru pro-

jektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach kon-

kursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 

Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007–2013. 

    

1085 1085/12 9.05.2012r. zmiany Uchwały Nr  1600/09 Zarządu Województwa         

Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i 

sub-regionalnych ośrodków wzrostu” w ramach dwueta-

powego konkursu zamkniętego nr 5/08 z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007 – 2013 

    

1086 1086/12 9.05.2012r. zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 – 2013, przyjętego uchwałą Za-

rządu Województwa nr 1047/12  z dnia 18 kwietnia 2012 

r 

    

1087 1087/12 9.05.2012r. zmiany Harmonogramu konkursów na 2012 rok w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

    

1088 1088/12 9.05.2012r. zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projek-

tów Kluczowych w ramach RPOWŚ  2007-2013, stano-

wiącego załącznik do Szczegółowego opisu osi prioryte-

towych RPO WŚ na lata 2007-2013, 

    

1089 1089/12 9.05.2012r. zmiany wzoru warunków realizacji projektu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1083.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1083.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1084.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1085.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1086.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1087.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1088.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1089.2012.pdf


1090 1090/12 9.05.2012r. przyjęcia do realizacji Wojewódzkiego Programu                

poszerzania, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i 

oparcia społecznego dla osób        z zaburzeniami psy-

chicznymi w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, 

stacjonarnej, samopomocy środowiskowej 

    

1091 1091/12 9.05.2012r. zmiany uchwały Nr 520/11 z dnia 24 sierpnia 2011r. w 

części dotyczącej struktury organizacyjnej, opisu i obsa-

dy ról Komitetu Sterującego dla projektu „Sieć szeroko-

pasmowa Polski Wschodniej- województwo Świętokrzy-

skie oraz                  zatwierdzenia przeznaczenia Infra-

struktury wybudowanej w ramach w/w projektu 

    

1092 1092/12 9.05.2012r. zmiany uchwały Nr 520/11 z dnia 24 sierpnia 2011r. w 

części dotyczącej struktury organizacyjnej, opisu i obsa-

dy ról Komitetu Sterującego dla projektu „Sieć szeroko-

pasmowa Polski Wschodniej- województwo Świętokrzy-

skie oraz                  zatwierdzenia przeznaczenia Infra-

struktury wybudowanej w ramach w/w projektu 

    

1093 1093/12 9.05.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1094 1094/12 9.05.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1095 1095/12 16.05.2012r. w sprawie wyrażenia opinii Zarządu Województwa do 

projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, ener-

gię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Po-

łaniec na lata 2012 - 2030", w zakresie koordynacji 

współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką 

energetyczną państwa 

    

1096 1096/12 16.05.2012r. zwrotu przez WIRTUALE.PL Spółkę z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością z siedzibą ul. Tatrzańska 3C, 25-

564 Kielce części dofinansowania udzielonego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 na podstawie 

Umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-544/10-00 

    

1097 1097/12 16.05.2012r. zmiany uchwały nr 2746/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie 

dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego 

Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-

świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzen-

nej Województwa Świętokrzyskiego” nr WND-

RPSW.02.02.00-26-002/10 w ramach Działania nr 2.2 

Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

    

1098 1098/12 16.05.2012r. przyjęcie Okresowego Planu Ewaluacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007 – 2013, na 2012 rok  

    

1099 1099/12 16.05.2012r. W SPRAWIE: zmian w uchwale Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie podziału środków na zada-

nia z zakresu kultury w 2012 roku 

    

1100 1100/12 16.05.2012r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Woje-

wództwa Świętokrzyskiego w sprawie wykonania „Planu 

gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskie-

go” 2012-2018 i przeprowadzenia jego konsultacji ze 

Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1090.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1091.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1092.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1093.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1094.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1095.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1096.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1097.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1098.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1099.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1100.2012.pdf


1101 1101/12 16.05.2012r. Ogłoszenia otwartego I konkursu ofert na wsparcie ze 

środków PFRON w 2012r. realizacji zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełno-

sprawnych  zlecanych fundacjom oraz organizacjom po-

zarządowym 

    

1102 1102/12 16.05.2012r. w sprawie ponownego ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert dla  podmiotów określonych w  art. 11 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalno-

ści pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 

poz. 1536z późn zm.) na wspieranie realizacji 

zadań publicznych Województwa Świętokrzy-

skiego w 2011 roku z zakresu ochrony i promo-

cji zdrowia – programy zdrowotne.  

    

1103 1103/12  w sprawie: zmiany uchwały Nr 732/11 Zarządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia 16 listopada 2011 r. w 

sprawie podjęcia decyzji o udzieleniu dofinansowania na 

realizację projektu Województwa Świętokrzyskiego – 

Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego pn: „Kręgi Innowacji – rozwój 

zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności 

województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu” 

    

1104 1104/12 16.05.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1105 1105/12 16.05.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1106 1106/12 16.05.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1107 1107/12 16.05.2012r. w sprawie ustalenia „Zasad wykonywania kontroli ze-

wnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach 

organizacyjnych” 

    

1107a 1107a/12 16.05.2012r. zmiany § 2 Uchwały Nr 616/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2011 r. w spra-

wie nieodpłatnego przekazania sprzętu przeciwpowo-

dziowego na własność jednostkom straży pożarnej i sa-

morządu terytorialnego 

    

1108 1108/12 23.05.2012r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzy-

skiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu 

Sanitarnego  w Kielcach za 2011 r 

    

1109 1109/12 23.05.2012r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkie-

go Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach 

za 2011 r., 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1101.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1102.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1103.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1104.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1105.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1106.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1107.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1107a.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1108.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1109.2012.pdf


1110 1110/12 23.05.2012r. zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego nr 2.3.4                

w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i tury-

styczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

przyjętego uchwałą nr 2302/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku, oraz 

wstępny wybór projektów zakwalifikowanych do wspar-

cia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach 

Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regio-

nu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, zmienionego 

uchwałą nr 2655/10 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 09 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany 

Regulaminu konkursu zamkniętego nr 2.3.4              w 

ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystycz-

na regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 przyję-

tego uchwałą nr 2302/09 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku, oraz wstępnego 

wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w 

ramach konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Dzia-

łania 2.3 Promocja gospodarcza                    i turystyczna 

regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, zmienio-

nego uchwałą nr 1084/12 Zarządu Województwa Świę-

tokrzyskiego z dnia 09 maja 2012 roku w sprawie zmia-

ny Regulaminu konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach 

Działania 2.3 Promocja gospodarcza                     i tury-

styczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

przyjętego uchwałą nr 2302/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku, oraz 

wstępnego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.3.4        

w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i tury-

styczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 

    

1111 1111/12 23.05.2012r. zmiany Harmonogramu konkursów na 2012 rok w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

    

1112 1112/12 23.05.2012r. podziału środków PFRON w 2012r. na realizację zadań 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wynikają-

cych z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-

sprawnych w zakresie: dofinansowania robót budowla-

nych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. 

Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), dotyczących obiektów 

służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób 

niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiek-

tów;  dofinansowania kosztów tworzenia i działania za-

kładów aktywności zawodowej, 

 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1110.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1111.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1112.2012.pdf


1113 1113/12 23.05.2012r. OGŁOSZENIA INFORMACJI O WYKONANIU BU-

DŻETU  WOJEWÓDZTWA ZA 2011 ROK. 

 

    

1114 1114/12 23.05.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1115 1115/12 23.05.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1116 1116/12 23.05.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1117 1117/12 23.05.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1118 1118/12 23.05.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1119 1119/12 23.05.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1120 1120/12 23.05.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1121 1121/12 23.05.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1122 1122/12 30.05.2012r. ogłoszenia konkursu w celu dokonania wyboru Lokalnej 

Grupy Działania (LGD) do realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju (LSR) w zakresie dodatkowych zadań w ra-

mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 

    

1123 1123/12 30.05.2012r. zmiany uchwały Nr 2163/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2009 roku w spra-

wie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowa-

nych do wsparcia z Działania 4.1 "Rozwój regionalnej 

infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" w 

ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 3/09 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

    

1124 1124/12 30.05.2012r. dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego 

jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w 

ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktu-

ry komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadre-

gionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości 

systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego 

na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i 

trybu jego realizacji 

    

1125 1125/12 30.05.2012r. wstrzymania z urzędu wykonalności decyzji Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego nr RP-

SW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-013/10-2012/08 z dnia 

16.04.2012 r. do czasu uprawomocnienia się wyroku 

sądu administracyjnego w sprawie Skargi złożonej przez 

Panią Edytę Wiącek zamieszkałą ul. Kwiatowa 6, 28-230 

Połaniec 

    

1126 1126/12 30.05.2012r. nie uwzględnienia Skargi złożonej przez Panią Edytę 

Wiącek na decyzję Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-013/10-

2012/08 z dnia 16.04.2012 r. i upoważnienia Marszałka 

Województwa Świętokrzyskiego do reprezentacji organu 

w postępowaniu sądowo – administracyjnym     z pra-

wem do udzielania dalszych pełnomocnictw proceso-

wych 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1113.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1114.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1115.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1116.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1117.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1118.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1119.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1120.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1121.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1122.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1123.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1124.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1125.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1126.2012.pdf


1127 1127/12 30.05.2012r. umorzenia wszczętego na wniosek Pani Edyty Wiącek 

postępowania administracyjnego w przedmiocie stwier-

dzenia nieważności nieostatecznej decyzji Zarządu Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego jako Instytucji Zarządzają-

cej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 numer RP-

SW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-013/10-2011/26 z dnia 

22.12.2011 r. dotyczącej zwrotu przez Panią Edytę Wią-

cek zamieszkałą ul. Kwiatowa 6, 28-230 Połaniec części 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego             i budżetu państwa 

    

1128 1128/12 30.05.2012r. podjęcia decyzji o umorzeniu w całości wszczętego z 

urzędu    w dniu 09.05.2011 r. postępowania administra-

cyjnego w przedmiocie wydania decyzji      w sprawie 

zwrotu przez Gminę Iwaniska części dofinansowania 

udzielonego w roku 2009 na podstawie umowy nr: 

UDA-RPSW.03.02.00-26-075/08-00 w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 -2013 

    

1129 1129/12 30.05.2012r. przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich z siedzibą ul. 

Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn części dofinanso-

wania udzielonego w roku 2009    w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 -2013 na podstawie Umowy nr 

UDA-RPSW.04.01.00-26-234/08-00, 

    

1130 1130/12 30.05.2012r. Wstrzymania z urzędu wykonalności decyzji Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego nr RP-

SW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-110/10-2012/06 z dnia 

04.04.2012 r. w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr RP-

SW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-110/10-2012/01 z dnia 

25.01.2012 r. do czasu uprawomocnienia się wyroku 

sądu administracyjnego w sprawie Skargi złożonej przez 

Panią Urszulę Ogonowską zamieszkałą Micigózd, ul. 

Kielecka 43, 26-065 Piekoszów 

    

1131 1131/12 30.05.2012r. Nie uwzględnienia Skargi złożonej przez Panią Urszulę 

Ogonowską na decyzję Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-110/10-

2012/06 z dnia 04.04.2012 r. w przedmiocie utrzymania 

w mocy decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskie-

go nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-110/10-2012/01 

z dnia 25.01.2012 r.                 i upoważnienia Marszałka 

Województwa Świętokrzyskiego do reprezentacji organu              

w postępowaniu sądowo – administracyjnym z prawem 

do udzielania dalszych pełnomocnictw procesowych 

    

1132 1132/12 30.05.2012r. wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Świę-

tokrzyskiego - Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Kielcach        w charakterze partnera do 

projektu składanego przez Izbę Gospodarczą „Grono 

Targowe Kielce” do konkursu nr 2/POKL/3.3.4/2011 

ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz 

udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Świętokrzy-

skiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, 

pana Jacka Wołowca, do zawarcia, zmiany i wykonania 

umowy partnerskie 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1127.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1121.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1129.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1130.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1131.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1132.2012.pdf


1133 1133/12 30.05.2012r. udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Świętokrzy-

skiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, 

pana Jacka Wołowca, do zawarcia, zmiany i wykonania 

umowy z Narodową Agencją Fundacją Rozwoju Syste-

mu Edukacji na realizację projektu „Koncepcja – Reflek-

sja - Technologia – kierunek nowoczesnej         i efek-

tywnej edukacji zawodowej” – numer wniosku 2012-1-

PL-LEO03-27008 

    

1134 1134/12 30.05.2012r. udzielenia wsparcia dla Stowarzyszenia Społeczno-

Kulturalnego „Razem” w Bukowej na realizację zadania 

pn. „Udział w XI Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów 

Tanecznych Skarżysko 2012 

    

1135 1135/12 30.05.2012r. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrek-

tora Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecz-

nych w Skarżysku Kamiennej oraz określenia regulami-

nu konkursu 

    

1136 1136/12 30.05.2012r. uchwalenia zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum 

Onkologii w Kielcach 

    

1137 1137/12 30.05.2012r. zatwierdzenia zmiany  Statutu Wojewódzkiego Specjali-

stycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach 

    

1138 1138/12 30.05.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1139 1139/12 30.05.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1140 1140/12 30.05.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1141 1141/12 30.05.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1142 1142/12 06.06.2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-

wego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 

w Kielcach za 2011r. 

    

1143 1143/12 06.06.2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-

wego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w 

Kielcach za 2011 r. 

    

1144 1144/12 06.06.2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-

wego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

w Czerwonej Górze za 2011 r. 

    

1145 1145/12 06.06.2012r. 
W sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Oraw-

cowi – Dyrektorowi Departamentu Polityki Re-

gionalnej Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego upoważnienia do podpisy-

wania w imieniu Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego dokumentów dotyczących projektu 

systemowego pn.: „Sieć Centrów Obsługi Inwe-

storów i Eksporterów (COIE)”, realizowanego w 

ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa VI Pol-

ska gospodarka na rynku międzynarodowym, 

Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwe-

storów i eksporterów oraz powstawanie nowych 

terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 6.2.1 

Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i 

eksporterów 

 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1133.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1134.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1135.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1136.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1137.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1138.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1139.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1140.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1141.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1142.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1143.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1144.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1145.2012.pdf


1146 1146/12 06.06.2012r. wyrażenia zgody Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego, na udział Pana Dyrektora Grzegorza 

Orawca w pracach Grupy Roboczej do spraw 

wdrażania projektu „Promocja Gospodarcza Pol-

ski Wschodniej”, realizowanego w ramach dzia-

łania I.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej 

    

1147 1147/12 06.06.2012r. w sprawie powołania Komisji ds. nagród w celu 

wyłonienia kandydatów do nagrody Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świę-

tokrzyskie” 

    

1148 1148/12 06.06.2012r. w sprawie udzielenia wsparcia dla Fundacji 

„Światło-Życie” w Katowicach Ośrodek  

w Kielcach na realizację zadania pn. „Zajęcia 

edukacyjno-historyczno-integracyjne dla mło-

dzieży uczestniczącej w X Wiślickich Spotka-

niach Młodzieży” 

    

1149 1149/12 06.06.2012r. ustanowienia kandydata do Rady Nadzorczej 

Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. 

    

1150 1150/12 06.06.2012r. przyjęcie Regulaminu konkursu zamkniętego nr 

1.2.2 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Rozwój 

przedsiębiorczości Działania 1.2 Tworzenie i 

rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013 

    

1151 1151/12 06.06.2012r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie 

gospodarki finansowej  

i upoważnienia do składania oświadczeń woli 

    

1152 1152/12 06.06.2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 1007/12 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

28 marca 2012 r. w sprawie podjęcia decyzji o 

udzieleniu dofinansowania na realizację projektu 

Województwa Świętokrzyskiego – Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Świętokrzyskiego w Kiel-

cach pn: „Edukacja receptą na lepsze jutro” 

    

1153 1153/12 06.06.2012r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Progra-

mu ochrony środowiska dla powiatu starachowic-

kiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 

2016-2019”. 

    

1154 1154/12 06.06.2012r. w sprawie: przyjęcia przez Województwo Świę-

tokrzyskie środków w wysokości do 58 716,50 zł, 

pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

    

1155 1155/12 06.06.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1156 1156/12 06.06.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1157 1157/12 06.06.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1158 1158/12 06.06.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1146.2012.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1158.2012.pdf


1159 1159/12 13.06.2012r. wyrażenia zgody dla Dyrektora Świętokrzyskiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych w Kiel-

cach na zawieranie w formie pisemnej umów 

dzierżawy gruntów niezbędnych do prawidłowej 

realizacji inwestycji p.n.: „Budowa przepompow-

ni wód deszczowych w msc. Łęg na cieku od 

Okrągłej,  gm. Połaniec”, na okres amortyzacji 

przepompowni, tj. 25 lat 

    

1160 1160/12 13.06.2012r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa 

Świętokrzyskiego projektu aktualizacji „Planu 

gospodarki odpadami dla województwa święto-

krzyskiego” 2012-2018 wraz z projektami 

uchwał: 

1) uchwały Sejmiku Województwa Święto-

krzyskiego w sprawie uchwalenia „Planu 

gospodarki odpadami dla województwa 

świętokrzyskiego” 2012-2018, 

2) uchwały Sejmiku Województwa Święto-

krzyskiego w sprawie wykonania „Planu 

gospodarki odpadami dla województwa 

świętokrzyskiego” 2012-2018, 

celem ich uchwalenia 

    

1161 1161/12 13.06.2012r. zmiany uchwały Nr 2379/10 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2010 

roku w sprawie warunkowego wyboru projektów 

zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.3 

„Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, 

turystyki  

i sportu” w ramach dwuetapowych konkursów 

zamkniętych nr 4/08 i nr 4/09 Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-

skiego na lata  

2007 – 2013 

    

1162 1162/12 13.06.2012r. zmiany uchwały nr 548/11 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2011 

roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 

zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przed-

siębiorstw w ramach Osi Priorytetowej 1 – Roz-

wój przedsiębiorczości Działania  

1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i śred-

nich przedsiębiorstw Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2007 – 2013 oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego 

nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w 

ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mi-

kro, małych i średnich przedsiębiorstw Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1159.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1160.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1161.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1162.2012.pdf


1163 1163/12 13.06.2012r. zmiany uchwały nr 2746/10 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w 

sprawie dofinansowania indywidualnego projektu 

kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod 

nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu In-

formacji Przestrzennej Województwa Święto-

krzyskiego” nr WND-RPSW.02.02.00-26-002/10 

w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury 

społeczeństwa informacyjnego Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007-2013 

    

1164 1164/12 13.06.2012r. przyznania nagrody rocznej za 2011 rok dla pana 

Piotra Szczerskiego – dyrektora Teatru im. S. Że-

romskiego w Kielcach  

    

1165 1165/12 13.06.2012r. przyznania nagrody rocznej za 2011 rok dla pana 

Jacka Rogali  – dyrektora Filharmonii Święto-

krzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach   

    

1166 1166/12 13.06.2012r. przyznania nagrody rocznej za 2011 rok dla pana 

Janusza Karpińskiego – dyrektora Muzeum Wsi 

Kieleckiej w Kielcach   

    

1167 1167/12 13.06.2012r. przyznania nagrody rocznej za 2011 rok dla pana 

Andrzeja Dąbrowskiego – dyrektora Wojewódz-

kiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w 

Kielcach.  

    

1168 1168/12 13.06.2012r. w sprawie przyznania nagrody Samorządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzy-

skie” dla Huberta Majcherskiego, laureata XLI 

Olimpiady Biologicznej 

 

    

1169 1169/12 13.06.2012r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek samorządu 

terytorialnego województwa świętokrzyskiego, 

które w 2012 roku będą realizowały Program bu-

dowy kompleksów sportowych pn. „Moje Boisko – 

Orlik 2012 

    

1170 1170/12 13.06.2012r. w sprawie wyrażenia opinii Zarządu Wojewódz-

twa do projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Miasta i Gminy Stąporków na lata 2012 - 2027", 

w zakresie koordynacji współpracy z innymi gmi-

nami oraz zgodności z polityką energetyczną pań-

stwa 

    

1171 1171/12 13.06.2012r. zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecz-

nej Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze 

    

1172 1172/12 13.06.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1173 1173/12 20.06.2012r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Święto-

krzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej 

Górze za 2011 rok 

  

1174 1174/12 20.06.2012r. przyznania nagrody rocznej za 2011 rok dyrekto-

rom samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej 

  

1175 1175/12 20.06.2012r. przyznania nagrody rocznej za 2011 rok dyrekto-

rom samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1163.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1164.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1165.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1166.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1167.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1168.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1169.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1170.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1171.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1172.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1173.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1174.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1175.2012.pdf


1176 1176/12 20.06.2012r. przyznania nagrody rocznej za 2011 rok dyrekto-

rom samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej 

  

1177 1177/12 20.06.2012r. wyrażenia zgody na budowę Szpitalnego Oddzia-

łu Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Ze-

spolonym w Kielcach, 

  

1178 1178/12 20.06.2012r. przyjęcia informacji  na temat stanu realizacji Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w 2011 

roku 

  

1179 1179/12 20.06.2012r. zmiany uchwały Nr 732/08 Zarządu Wojewódz-

twa z dnia        6 lutego 2008r. w sprawie powoła-

nia Komitetu Monitorującego Regionalny Pro-

gram Operacyjny WŚ na lata 2007-2013 

  

1180 1180/12 20.06.2012r. zwrotu przez Tomasza Dziwoń zamieszkałego 

Kajetanów 107, 26-050 Zagnańsk i Agnieszkę 

Dziwoń zamieszkałą Bartków 62, 26-050 Za-

gnańsk, Wspólników Spółki Cywilnej pod nazwą: 

PHU „ELEKTRO-AUTO 2” Tomasz Dziwoń, 

Agnieszka Dziwoń pod adresem: Kajetanów Dol-

ny 148, 26-050 Zagnańsk solidarnie całości dofi-

nansowania udzielonego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 -2013 na podstawie 

Umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-148/09-00 

  

1181 1181/12 20.06.2012r. powołania komisji konkursowej w celu przepro-

wadzenia konkursu na kandydata na stanowisko 

dyrektora Centrum Kształcenia Pracowników 

Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej 

  

1182 1182/12 20.06.2012r. udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Police-

alnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanow-

skiej w Morawicy, pani Renaty Antos, do zawar-

cia, zmiany i wykonania umowy z Narodową 

Agencją Programu Leonardo da Vinci, Fundacją 

Rozwoju Systemu Edukacji, na realizację projektu 

„Praktyka zagraniczna – inwestycją w przyszłą 

karierę zawodową”- numer projektu 2012-1-PL1-

LEO01-27639 

  

1183 1183/12 20.06.2012r. zmian w uchwale Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego w sprawie podziału środków na zada-

nia z zakresu kultury w 2012 roku 

  

1184 1184/12 20.06.2012r. nadania statutu Teatrowi im. Stefana Żeromskiego            

w Kielcach  

  

1185 1185/12 20.06.2012r. nadania statutu Filharmonii Świętokrzyskiej im. 

Oskara Kolberga w Kielcach 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1176.2012.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1184.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1185.2012.pdf


1186 1186/12 20.06.2012r. odstąpienie przez Województwo Świętokrzyskie 

od żądania zwrotu bonifikaty  

udzielonej Gminie Morawica przy sprzedaży na 

jej rzecz zabudowanej  

nieruchomości położonej w Morawicy, oznaczo-

nej jako działka nr 343/21  

o pow. 3,7505 ha, w przypadku sprzedaży przez 

Gminę Morawica, przed  

upływem 10 lat, wydzielonej części tej nierucho-

mości, oznaczonej w ewidencji  

gruntów jako działka nr 343/23 o pow. 0,1311 ha  

  

1187 1187/12 20.06.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1188 1188/12 20.06.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1189 1189/12 20.06.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1190 1190/12 20.06.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1191 1191/12 20.06.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1192 1192/12 20.06.2012r. zwrotu przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich 

z siedzibą ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzen-

tyn części dofinansowania udzielonego w roku 

2009 w ramach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 -2013 na podstawie Umowy nr UDA-

RPSW.04.01.00-26-269/08-00 

  

1193 1193/12 27.06.2012r. zwrotu przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich 

z siedzibą ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzen-

tyn części dofinansowania udzielonego w roku 

2010 i 2011 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2007 -2013 na podstawie Umowy nr 

UDA-RPSW.04.01.00-26-234/08-00 

  

1194 1194/12 27.06.2012r. w sprawie ogłoszenia II edycji otwartego konkur-

su ofert dla  podmiotów określonych w  

art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publiczne-

go  

i o wolontariacie (  Dz. U. z 2010 r. Nr 

234, poz. 1536 z późn. zm.) na wspieranie 

realizacji zadań publicznych Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego w 2012 roku  

z zakresu: 1. pomocy Społecznej;  

2. profilaktyki i rozwiązywania proble-

mów alkoholowych,  

3. 3. przeciwdziałania przemocy 

  

1195 1195/12 27.06.2012r. podziału środków PFRON w 2012r. w ramach 

ogłoszonego I konkursu ofert na wsparcie realiza-

cji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo-

łecznej osób niepełnosprawnych zlecanych funda-

cjom oraz organizacjom pozarządowym 

  

1196 1196/12 27.06.2012r. W sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzycie-

la zobowiązań Świętokrzyskiego Centrum Onko-

logii w Kielcach w odniesieniu do firmy Roche 

Polska sp. z o.o. na rzecz firmy Magellan  S.A.. z 

siedzibą w Łodzi 
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1197 1197/12 27.06.2012r. w sprawie podziału środków dla podmiotów okre-

ślonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.  

z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 

na wspieranie realizacji zadań publicz-

nych Województwa Świętokrzyskiego w 

2012 roku z zakresu ochrony i promocji 

zdrowia – programy zdrowotne 

  

1198 1198/12 27.06.2012r. w sprawie zamiaru przedłużenia pani Teresie Te-

per okresu powierzenia stanowiska dyrektora Ze-

społu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim 

Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 

  

1199 1199/12 27.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 

panią Urszulę Salwę, dyrektora Pedagogicznej 

Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, umowy o 

prowadzenie windykacji należności z firmą win-

dykacyjną 

  

1200 1200/12 27.06.2012r. udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Andrzeja 

Sztokfisza – Dyrektora Biura Społeczeństwa In-

formacyjnego oraz Pana Arkadiusza Bąka – Za-

stępcy Dyrektora Biura Społeczeństwa Informa-

cyjnego do reprezentowania i podpisywania do-

kumentów dotyczących projektu „ONE - Obse-

rvatory Network to Enhance ICT Structural Funds 

Absorption ” 

  

1201 1201/12 27.06.2012r. w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie prac nad 

projektem zmiany Planu zagospodarowania prze-

strzennego województwa świętokrzyskiego” 

  

1202 1202/12 27.06.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1203 1203/12 27.06.2012r. zasad obsługi Zarządu Województwa w zakresie 

obowiązków kredytobiorcy wymaganych dla za-

warcia Umowy Finansowej z Europejskim Ban-

kiem Inwestycyjnym 

  

1204 1204/12 27.06.2012r. WSKAZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU WO-

JEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DO 

DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH PO-

LEGAJĄCYCH NA ZACIĄGNIĘCIU KREDY-

TU W EUROPEJSKIM BANKU INWESTY-

CYJNYM  

  

1205 1205/12 27.06.2012r. UDZIELENIA POŻYCZKI KRÓTKOTERMI-

NOWEJ DLA FILHARMONII ŚWIĘTOKRZY-

SKIEJ  

IM. OSKARA KOLBERGA W KIELCACH 

  

1206 1206/12 29.06.2012r. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-

2028 

  

1207 1207/12 29.06.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1197.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1198.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1199.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1200.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1201.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1202.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1203.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1204.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1205.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1206.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1207.2012.pdf


1208 1208/12 4.07.2012r. uchwały Nr 448/11 Zarządu Województwa Świę-

tokrzyskiego z dnia 13 lipca 2011r, ws. określenia 

Wykazu zawodów, w których za przygotowanie 

zawodowe młodocianych pracowników może być 

dokonywana refundacja kosztów poniesionych 

przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na 

ubezpieczenia społeczne młodocianych pracow-

ników zatrudnionych na podstawie umowy o pra-

cę w celu przygotowania zawodowego w woje-

wództwie świętokrzyskim, zmienionej Uchwałą 

Nr 610/11 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 5 października 2012r. 

  

1209 1209/12 4.07.2012r. zmiany uchwały Nr 1962/09 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2009 

roku w sprawie warunkowego wyboru projektów 

zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.1 

„Inwestycje                       w infrastrukturę ochro-

ny zdrowia” w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr 2/09 z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2007 – 2013 

  

1210 1210/12 4.07.2012r. wyrażenia zgody dla Spółki „Lotnisko Kielce” 

Sp. z o.o. w Masłowie na wydzierżawienie Spółce 

BC&O Polska Spółka z ograniczoną odpowie-

dzialnością S.K.A w Kielcach z siedzibą w Kiel-

cach, ul. Zagnańska 61, terenu pod budowę han-

garu na lotnisku w Masłowie 

  

1211 1211/12 4.07.2012r. zmiany uchwały Nr 654 z dnia 26 października 

2011  w sprawie zmiany uchwały nr 612 z dnia 5 

października 2011 r. w sprawie powołania grup 

roboczych ds. aktualizacji ,,Strategii rozwoju Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego do roku 2020 

  

1212 1212/12 4.07.2012r. uzgodnienia wniosku Powiatu Koneckiego doty-

czącego zaliczenia do kategorii dróg powiato-

wych ulicy Magazynowej w Końskich 

  

1213 1213/12 4.07.2012r. zamiaru przedłużenia Panu Jackowi Wołowcowi 

okresu powierzenia stanowiska dyrektora Święto-

krzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach 

  

1214 1214/12 4.07.2012r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powie-

rzenie lub wsparcie zadań publicznych Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fi-

zycznej w II półroczu 2012 roku 

  

1215 1215/12 4.07.2012r. zmiany uchwały Nr 593/11 z dnia 28 września 

2011r.     w sprawie przyjęcia Planu Działania na 

lata 2012 – 2013 realizowanego                      w 

Województwie Świętokrzyskim w ramach Krajo-

wej Sieci Obszarów Wiejskich 

  

1216 1216/12 4.07.2012r. ogłoszenia otwartego II konkursu ofert na wspar-

cie ze środków PFRON w 2012r. realizacji zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej              i spo-

łecznej osób niepełnosprawnych  zlecanych fun-

dacjom oraz organizacjom pozarządowym 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1208.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1209.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1210.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1211.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1212.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1213.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1214.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1215.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1216.2012.pdf


1217 1217/12 4.06.2012r. wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum 

Onkologii w Kielcach na zakup aparatury me-

dycznej tj.: bronchofiberoskopu, kolonoskopu, 

cytometru przepływowego, stanowiska do endo-

skopowych operacji zatok przynosowych 

  

1218 1218/12 4.07.2012r. zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecz-

nej Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Me-

dycznego i Transportu Sanitarnego         w Kiel-

cach 

  

1219 1219/12 4.07.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1220 1220/12 4.07.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1221 1221/12 4.07.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1222 1222/12 4.07.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1223 1223/12 12.07.2012r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ze-

zwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 

zadania pn.: " Budowa drogi Nr 366051 T        w 

Łęgu" na terenie miasta Połaniec 

  

1224 1224/12 12.07.2012r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ze-

zwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 

zadania pn.: " Budowa drogi dojazdowej do 

Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Malenieckiej " 

od km 0+000  do km 0+520,65            w Gminie 

Ruda Maleniecka 

  

1225 1225/12 12.07.2012r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ze-

zwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 

zadania pn.: " Budowa drogi gminnej Kłoda - 

Kłoda Rzym", 

  

1226 1226/12 12.07.2012r. wskazania Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wo-

jewódzkich w Kielcach jako podmiotu właściwe-

go do ponoszenia w imieniu Województwa Świę-

tokrzyskiego kosztów kwalifikowalnych dla za-

kresu robót finansowanych przez województwo 

świętokrzyskie, związanych z realizacją projektu 

pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - wo-

jewództwo świętokrzyskie”              w ramach 

Programu Operacyjnego Rozwoju Polski 

Wschodniej 2007 – 2013 

  

1227 1227/12 12.07.2012r. upoważnienia dla Pana Damiana Urbanowskiego, 

Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wo-

jewódzkich w Kielcach do podpisywania w imie-

niu Beneficjenta - Województwa Świętokrzyskie-

go wniosku       o dofinansowanie dla projektu 

pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - wo-

jewództwo świętokrzyskie" w ramach Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 

2007 – 2013 

  

1228 1228/12 12.07.2012r. zwrotu przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich          

z siedzibą ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzen-

tyn części dofinansowania udzielonego w roku 

2010 i 2011 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2007 -2013 na podstawie Umowy nr 

UDA-RPSW.04.01.00-26-269/08-00 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1217.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1218.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1219.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1220.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1221.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1222.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1223.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1224.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1225.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1226.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1227.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1228.2012.pdf


1229 1229/12 12.07.2012r. zmiany uchwały nr 2302/09 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2009 ro-

ku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowe-

go konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach 

Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna 

regionu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013, zwiększenia dofinansowania dla projektu nr 

WND-RPSW.02.03.00-26-005/10 w ramach 

Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna 

regionu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013 oraz zmiany uchwały nr 2655/10 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 czerwca 

2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu dwu-

etapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ra-

mach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i tury-

styczna regionu Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 przyjętego uchwałą nr 2302/09 Za-

rządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 

grudnia 2009 roku oraz wstępnego wyboru pro-

jektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach 

konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działa-

nia 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna re-

gionu Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

  

1230 1230/12 12.07.2012r. powołania komisji konkursowej oferty złożonej 

na realizację zadań wynikających z Programu „ 

Świętokrzyska Akademia Sportu” 

  

1231 1231/12 12.07.2012r. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli 

kontraktowych ubiegających się o awans zawo-

dowy na stopień nauczyciela mianowanego za-

trudnionych w Pedagogicznej Bibliotece Woje-

wódzkiej w Kielcach 

  

1232 1232/12 12.07.2012r. wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd 

Województwa Świętokrzyskiego – Centrum 

Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w 

Skarżysku - Kamiennej  wniosku do Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej dot. szkoleń na asy-

stenta rodziny 

  

1233 1233/12 12.07.2012r. powierzenia Pani Danucie Latos pełnienia obo-

wiązków dyrektora Centrum Kształcenia Pracow-

ników Służb Społecznych w Skarżysku-

Kamiennej 

  

1234 1234/12 12.07.2012r. zatwierdzenia konkursu na dyrektora Centrum 

Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w 

Skarżysku-Kamiennej, 

 

  

1235 1235/12 12.07.2012r. wyrażenia zgody na dofinansowanie projektu na-

ukowego pod nazwą „Ekspedycja Celtycka” re-

alizowanego przez Instytut Archeologii Uniwer-

sytetu Warszawskiego,  

 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1229.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1230.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1231.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1232.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1233.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1234.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1235.2012.pdf


1236 1236/12 12.07.2012r. powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki  i 

upoważnienia do składania oświadczeń woli, 

  

1237 1237/12 12.07.2012r. zmiany uchwały Nr 2917/10 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 14 października 

2010r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. 

„Zasady Realizacji Projektu Systemowego w ra-

mach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki 

2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry  go-

spodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddzia-

łanie 8.2.2 Regionalne Strategie innowacji przez 

Województwo Świętokrzyskie – Biuro innowacji 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świę-

tokrzyskiego 

  

1238 1238/12 12.07.2012r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej  Wo-

jewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy  w Kiel-

cach 

  

1239 1239/12 12.07.2012r. wyrażenia zgody na udział Województwa Święto-

krzyskiego w projekcie, który zostanie złożony w 

partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji 

i Transferu Technologii  

Sp. z o.o. oraz Centrum Transferu Technologii Po-

litechniki Krakowskiej w odpowiedzi na konkurs 

ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przed-

siębiorczości, realizowany w ramach projektu sys-

temowego pn. "Inicjatywy promujące postawy 

przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębior-

czości – Fundusz Grantów na Inicjatywy" - III edy-

cja, finansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Poddziałania 2.2.1: "Po-

prawa jakości usług świadczonych przez instytucje 

wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowa-

cyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013, 

 

  

1240 1240/12 12.07.2012r. upoważnienia Pani Aleksandry Woźniak – Za-

stępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regio-

nalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego do podjęcia działań związanych 

z przygotowaniem i realizacją projektu pn. „Aka-

demia TRIZ dla biznesu” w partnerstwie ze Świę-

tokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Tech-

nologii Sp. z o.o. i Centrum Transferu Technolo-

gii Politechniki Krakowskiej, w ramach Poddzia-

łania 2.2.1: „Poprawa jakości usług świadczonych 

przez instytucje wspierające rozwój przedsiębior-

czości i innowacyjności” Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz do podpisywania 

wszelkich dokumentów i umów dotyczących tego 

projektu 

  

1241 1241/12 12.07.2012r. zmiany uchwały Nr 862/12 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 10 stycznia 2012r, w 

sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finan-

sowej jednostek budżetowych realizujących  bu-

dżet województwa 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1236.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1237.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1238.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1239.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1240.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1241.2012.pdf


1242 1242/12 12.07.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1243 1243/12 12.07.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1244 1244/12 18.07.2012r. ponownego rozpatrzenia sprawy, w której Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja 

Zarządzająca Regionalnym Programem Opera-

cyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 wydał decyzję RP-

SW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-013/10-2012/11/U 

z dnia 30 maja 2012 roku umarzającą w całości 

postępowanie administracyjne dotyczące stwier-

dzenia nieważności decyzji Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2011 ro-

ku nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-013/10-

2011/26 w sprawie zwrotu przez Panią Edytę 

Wiącek części dofinansowania ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i bu-

dżetu państwa, 

  

1245 1245/12 18.07.2012r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ze-

zwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 

zadania pn.: " Budowa ulicy Kolejowej  oraz 

łącznika pomiędzy ul. Kolejową  i  ul. Zieloną w 

Końskich" 

  

1246 1246/12 18.07.2012r. wprowadzenia do planu zamówień publicznych 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świę-

tokrzyskiego na 2012 r. zakupu wraz                 z 

dostawą serwera Blade i osprzętu oraz dysków 

twardych do serwerów e-SOD 

  

1247 1247/12 18.07.2012r. wyboru partnera do realizacji zadań w ramach 

projektu systemowego pod nazwą "Perspektywy 

RSI Świętokrzyskie IV etap" z Poddziałania 8.2.2 

Regionalne Strategie Innowacji Programu Opera-

cyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

  

1248 1248/12 18.07.2012r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 

zadań publicznych Województwa Świętokrzy-

skiego w zakresie działań na rzecz ekologii       i 

ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przy-

rodniczego w 2012 roku – II edycja 

  

1249 1249/12 18.07.2012r. przyjęcia nowych członków do Sieci Dziedzictwo 

Kulinarne Świętokrzyskie w Województwie Świę-

tokrzyskim działającej w ramach Europejskiej 

Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1242.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1243.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1244.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1245.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1246.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1247.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1248.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1249.2012.pdf


1250 1250/12 18.07.2012r. zmiany uchwały Nr 1112/12 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 23 maja 2012r. w 

sprawie podziału środków PFRON            w 

2012r. na realizację zadań Samorządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego wynikających z ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej                   

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-

sprawnych  w zakresie:  dofinansowania robót 

budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedno-

lity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. 

zm.), dotyczących obiektów służących rehabilita-

cji w związku z potrzebami osób niepełnospraw-

nych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; dofi-

nansowania kosztów tworzenia i działania zakła-

dów aktywności zawodowej 

  

1251 1251/12 18.07.2012r. wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach na zakup lasera okuli-

stycznego 

  

1252 1252/12 18.07.2012r. wyrażenia zgody na udział Województwa Świę-

tokrzyskiego w roli partnera w projekcie pn. „Re-

gionalnie z pasją”, którego wnioskodawcą jest 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 

  

1253 1253/12 18.07.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1254 1254/12 18.07.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1255 1255/12 18.07.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1256 1256/12 18.07.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1257 1257/12 18.07.2012r. Zasad, trybu i terminów opracowania materiałów 

do projektu uchwały budżetowej i projektu 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finan-

sowej na 2013 

  

1258 1258/12 25.07.2012r. w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu 

budżetu województwa 

za II kwartał 2012 roku 

  

1259 1259/12 25.07.2012r. w sprawie zatwierdzenia Planów Realizacji Dzia-

łań w ramach Osi priorytetowej 7 Pomoc Tech-

niczna RPOWŚ na rok 2012 

  

1260 1260/12 25.07.2012r. zmiany uchwały nr 2745/10 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w 

sprawie dofinansowania indywidualnego projektu 

kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod 

nazwą  

„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury In-

formatycznej JST”  

nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10  

w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury 

społeczeństwa informacyjnego Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007-2013 

  

1261 1261/12 25.07.2012r. wyrażenie zgody dla SP ZOZ Lotniczego Pogo-

towia Ratunkowego na dysponowanie nierucho-

mością stanowiącą własność Województwa Świę-

tokrzyskiego na cele budowlane 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1250.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1251.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1252.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1253.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1254.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1255.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1256.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1257.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1258.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1259.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1260.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1261.2012.pdf


1262 1262/12 25.07.2012r. wyrażenia opinii na temat włączenia nieruchomo-

ści do obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

„Starachowice” S.A. 

  

1263 1263/12 25.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez 

Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyskie 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

w Kielcach projektu „Kompetentny nauczyciel – 

kompleksowe wspieranie rozwoju szkoły” oraz 

projektu „KEN - Kompetentny Europejski Na-

uczyciel” do konkursu nr 13/1/9.4/POKL/2012  

w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształ-

cenia i kompetencji  

w regionach, Działania 9.4 Wysoko wykwalifi-

kowane kadry systemu oświaty, ogłoszony przez 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – 

Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

  

1264 1264/12 25.07.2012r. w udzielenie wsparcia dla Stowarzyszenia Świę-

tokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku 

Żołnierzy Wojska Polskiego na udział chóru 

„Żołnierskie Echa” w VI Międzynarodowym Fe-

stiwalu Pieśni Patriotycznych i Żołnierskich  

w okresie 24-26.08.2012 r.  

  

1265 1265/12 25.07.2012r. w sprawie wyrażenia opinii Zarządu Wojewódz-

twa do projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Gminy Ruda Maleniecka na lata 2012 - 2030", w 

zakresie koordynacji współpracy  

z innymi gminami oraz zgodności  

z polityką energetyczną państwa 

  

1266 1266/12 25.07.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1267 1267/12 25.07.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1268 1268/12 27.07.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1269 1269/12 8.08.2012r. udzielenia Panu Grzegorzowi Orawcowi – Dyrek-

torowi Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzy-

skiego upoważnienia do podjęcia działań oraz 

podpisywania wszelkich dokumentów i umów 

dotyczących projektu pn. „Partnerstwo Publiczno 

– Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczo-

ści” realizowanego w partnerstwie ze Świętokrzy-

skim Centrum Innowacji i Transferu Technologii 

Sp. z o.o. oraz Ośrodkiem Promowania i Wspie-

rania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu w 

ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości 

usług świadczonych przez instytucje wspierające 

rozwój przedsiębiorczości  

i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapi-

tał Ludzki 2007-2013 

  

1270 1270/12 8.08.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1271 1271/12 8.08.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1272 1272/12 8.08.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1262.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1263.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1264.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1265.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1266.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1267.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1268.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1269.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1270.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1271.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1272.2012.pdf


1273 1273/12 8.08.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1274 1274/12 8.08.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1275 1275/12 8.08.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1276 1276/12 8.08.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1277 1277/12 8.08.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1278 1278/12 8.08.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie 

Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

  

1279 1279/12 8.08.2012r. w sprawie zmiany Uchwały  Nr 2164/09 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4  listo-

pada  2009 r. w sprawie warunkowego wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia z 

Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infra-

struktury ochrony środowiska i energetycznej” w  

ramach dwuetapowych konkursów zamkniętych 

nr 3/08 i nr 3/09 Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Świętokrzyskiego  

na lata 2007 – 2013 

  

1280 1280/12 8.08.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1538/09 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 

2009 r. w sprawie warunkowego wyboru projek-

tów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 

4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury 

ochrony środowiska i energetycznej” w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 3/08 

Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

  

1281 1281/12 8.08.2012r. Podjęcie decyzji o zwrocie przez Gminę Złota 

części dofinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego udzielonego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -

2013 

  

1282 1282/12 8.08.2012r. przyznania nagrody rocznej za 2011 rok dla Pana 

Łukasza Łaganowskiego – dyrektora Wojewódz-

kiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kiel-

cach 

  

1283 1283/12 8.08.2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o 

awans zawodowy na stopień nauczyciela miano-

wanego w Zespole Szkół Specjalnych przy Świę-

tokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej 

Górze 

  

1284 1284/12 8.08.2012r. w sprawie przedłużenia pani Teresie Teper powie-

rzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Spe-

cjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabili-

tacji w Czarnieckiej Górze 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1273.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1274.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1275.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1276.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1277.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1278.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1279.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1280.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1281.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1282.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1283.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1284.2012.pdf


1285 1285/12 8.08.2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrek-

tora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Kielcach, pana Jacka Wołowca, do 

zawarcia, zmiany i wykonania umowy z Narodo-

wą Agencją Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 

na realizację projektu „Digital Creativity Lab – 

Vocational Competences in the Information So-

ciety” w ramach programu „Uczenie się przez 

całe życie” Leonardo da Vinci Projekty Partner-

skie - numer projektu 2012-1-PL1-LEO04-28173 

1 

  

1286 1286/12 8.08.2012r. wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego na organizację przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

wraz z Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Komendą Wojewódzką Policji w 

Kielcach konkursu pn.: "Szybuj bezpiecznie w 

internetowej chmurze" oraz przyjęcia regulaminu 

konkursu 

  

1287 1287/12 17.08.2012r. zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyj-

nym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach 

  

1288 1288/12 17.08.2012r. przyjęcie informacji z przebiegu wykonania planu 

rzeczowo – finansowego Świętokrzyskiego Za-

rządu Dróg Wojewódzkich  

w Kielcach za I półrocze 2012 roku 

  

1289 1289/12 17.08.2012r. udzielenia Panu Grzegorzowi Orawcowi – Dyrek-

torowi Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzy-

skiego upoważnienia do podpisywania w imieniu 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego doku-

mentów dotyczących projektu partnerskiego pn.: 

„Regions benefitting from returning migrants – 

Re-Turn” („Regionalne korzyści płynące z po-

wrotu migrantów”) realizowanego  

w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

2007-2013, Program dla Europy Środkowej, Prio-

rytet 1. Wspieranie innowacyjności na obszarze 

Europy Środkowej, Działanie 1.3. Wspieranie 

rozwoju wiedzy 

  

1290 1290/12 17.08.2012r. ponownego rozpatrzenia sprawy,  

w której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Pro-

gramem Operacyjnym Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2007 – 2013 wydał w dniu 30 maja 

2012roku decyzjęnr PSW.IZ.UMWSW.04.01.00-

26-234/08-2012/10 nakazującą Związkowi Gmin 

Gór Świętokrzyskich z siedzibą ul. Suchedniow-

ska 3, 26-010 Bodzentyn zwrot części środków 

dofinansowania ze środków Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego wraz  

z odsetkami 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1285.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1286.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1287.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1288.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1289.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1290.2012.pdf


1291 1291/12 17.08.2012r. ponownego rozpatrzenia sprawy, w której Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja 

Zarządzająca Regionalnym Programem Opera-

cyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 wydał w dniu 27 czerwca 2012 roku 

decyzję Nr RPSW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-

234/08-2012/14 nakazującą Związkowi Gmin Gór 

Świętokrzyskich z siedzibą ul. Suchedniowska 3, 

26-010 Bodzentyn zwrot części środków dofinan-

sowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego wraz  

z odsetkami. 

  

1292 1292/12 17.08.2012r. w sprawie podziału środków dla podmiotów nie 

zaliczonych do sektora finansów publicz-

nych na realizację zadań z zakresu kultury 

fizycznej w II półroczu 2012 roku 

  

1293 1293/12 17.08.2012r. w sprawie zaakceptowania wysokości opłat za 

zajęcia dydaktyczne w systemie niestacjonarnym 

w Kolegium Pracowników Służb Społecznych im. 

Mieczysława Michałowicza w Skarżysku-

Kamiennej w roku szkolnym 2011/2012 

  

1294 1294/12 17.08.2012r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wy-

konania planu finansowego przez samorządowe 

instytucje kultury za I półrocze 2012 roku 

  

1295 1295/12 17.08.2012r. przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego przez samodzielne publiczne zakła-

dy opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 r.  

  

1296 1296/12 17.08.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1297 1297/12 17.08.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1298 1298/12 17.08.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1299 1299/12 22.08.2012r. przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finan-

sowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogo-

wego w Kielcach za pierwsze półrocze roku 

2012r 

  

1300 1300/12 22.08.2012r. upoważnienia dla Pana Damiana Urbanowskiego, 

Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wo-

jewódzkich w Kielcach     do podpisywania w 

imieniu Beneficjenta - Województwa Świętokrzy-

skiego wniosku o dofinansowanie dla projektu 

pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 

Chmielnik-Osiek (odcinek Staszów-Osiek) dł. ok. 

22 km” w ramach Programu Operacyjnego Roz-

woju Polski Wschodniej 2007 – 2013 

  

1301 1301/12 22.08.2012r. wskazania Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wo-

jewódzkich w Kielcach jako podmiotu właściwe-

go do ponoszenia w imieniu Województwa Świę-

tokrzyskiego kosztów kwalifikowalnych dla za-

kresu robót finansowanych przez województwo 

świętokrzyskie, związanych z realizacją projektu 

pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 

Chmielnik-Osiek (odcinek Staszów-Osiek) dł. ok. 

22 km” w ramach Programu Operacyjnego Roz-

woju Polski Wschodniej 2007 – 2013 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1291.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1292.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1293.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1294.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1295.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1296.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1297.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1298.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1299.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1300.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1301.2012.pdf


1302 1302/12 22.08.2012r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ze-

zwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 

zadania: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 

754 Ostrowiec Świętokrzyski - Bałtów - Czeka-

rzewice - granica województwa" 

  

1303 1303/12 22.08.2012r. zmiany uchwały Nr 956/12 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2012 r. w 

sprawie dofinansowania indywidualnego projektu 

kluczowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej 

osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 

„Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunika-

cyjnej o znaczeniu regionalnym          i ponadre-

gionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie 

jakości systemu komunikacyjnego regionu” Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa  Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz 

określenia szczegółowych zasad i trybu jego re-

alizacji 

  

1304 1304/12 22.08.2012r. dokonania korekty do „Programu rozwoju bazy 

sportowej na 2012 rok i lata następne 

w województwie świętokrzyskim”, stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr XIX/339/12 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwiet-

nia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu 

rozwoju bazy sportowej na 2012 rok i lata następ-

ne w województwie świętokrzyskim”, 

  

1305 1305/12 22.08.2012r. zmian w uchwale w sprawie podziału środków na 

zadania z zakresu kultury w 2012 roku 

  

1306 1306/12 22.08.2012r. podziału środków w ramach II edycji otwartego 

konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 

11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-

łalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 

na wsparcie realizacji zadań w 2012 r. z zakresu: 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-

lowych, pomocy społecznej, przeciwdziałania 

przemocy 

  

1307 1307/12 22.08.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1308 1308/12 22.08.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1309 1309/12 22.08.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1310 1310/12 22.08.2012r zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1311 1311/12 22.08.2012r zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1312 1312/12 22.08.2012r zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1313 1313/12 22.08.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok     

1314 1314/12 29.08.2012r. w sprawie przyjęcia informacji  

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Województwa na lata 2012 - 2028 za  

I półrocze 2012 roku 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1302.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1303.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1304.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1305.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1306.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1307.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1308.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1309.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1310.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1311.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1312.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1313.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1314.2012.pdf


1315 1315/12 29.08.2012r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ze-

zwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 

zadania pn.: " Rozbudowa drogi powiatowej klasy 

L - lokalnej ul. Metalowców od km 0+000 do km 

0+782,00" w Skarżysku - Kamiennej 

  

1316 1316/12 29.08.2012r. wyrażenia opinii Zarządu Województwa do pro-

jektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i 

Gminy  Małogoszcz na lata 2012 - 2030", w za-

kresie koordynacji współpracy z innymi gminami 

oraz zgodności z polityką energetyczną państwa 

  

1317 1317/12 29.08.2012r. ponownego rozpatrzenia sprawy,  

w której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Pro-

gramem Operacyjnym Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2007 – 2013 wydał w dniu 20 

czerwca 2012 roku decyzję Nr RP-

SW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-269/08-2012/13 

nakazującą Związkowi Gmin Gór Świętokrzy-

skich z siedzibą ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bo-

dzentyn zwrot części środków dofinansowania ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego wraz z odsetkami 

  

1318 1318/12 29.08.2012r. ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja 

Zarządzająca Regionalnym Programem Opera-

cyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 wydał w dniu 12 lipca 2012 roku 

decyzję Nr RPSW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-

269/08-2012/15 nakazującą zwrot części środków 

dofinansowania ze środków Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego wraz  

z odsetkami 

  

1319 1319/12 29.08.2012r. zwrotu przez Pana Janusza Sarneckiego zamiesz-

kałego Górki Szczukowskie 2, 26-065 Piekoszów 

prowadzącego działalność gospodarczą pod na-

zwą: Zakład Produkcji Folii  

i Opakowań „SARPLAST” pod adresem: Górki 

Szczukowskie 2, 26-065 Piekoszów całości dofi-

nansowania udzielonego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 -2013 na podstawie 

Umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-195/10-00 

wraz  

z odsetkami liczonymi w wysokości jak dla zale-

głości podatkowych 

  

1320 1320/12 29.08.2012r. wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty na pokry-

cie straty netto za 2011 rok Spółki Świętokrzyska 

Kolejka Dojazdowa "Ciuchcia Expres Ponidzie" 

Sp. z o.o. w wysokości 43 022,36 zł (słownie zło-

tych: czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia dwa 

36/100) 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1315.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1316.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1317.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1318.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1319.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1320.2012.pdf


1321 1321/12 29.08.2012r. wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty na pokry-

cie straty netto za 2011 rok Spółki Lotnisko Kiel-

ce Sp. z o.o.  

w wysokości 289 922,51 zł (słownie złotych: 

dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dzie-

więćset dwadzieścia dwa  51/100) 

  

1322 1322/12 29.08.2012r. zmiany uchwały nr 732/08 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2008 r. w 

sprawie powołania Komitetu Monitorującego Re-

gionalny Program Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

  

1323 1323/12 29.08.2012r. przedłużenia Panu Jackowi Wołowcowi okresu 

powierzenia stanowiska dyrektora Świętokrzy-

skiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach 

  

1324 1324/12 29.08.2012r. podziału środków PFRON w 2012r.  

w ramach ogłoszonego II konkursu ofert na 

wsparcie realizacji zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 

  

1325 1325/12 29.08.2012r. W sprawie: konsultacji społecznych projektów: 

Świętokrzyskiego Programu Pomocy Społecznej

         na lata 2012-2017 oraz Wojewódz-

kiego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu      

        Społecznemu na lata 2012-2017 

  

1326 1326/12 29.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu 

intencyjnego dotyczącego współpracy w ramach 

realizacji Inicjatywy Linia Współpracy 

  

1327 1327/12 29.08.2012r. w sprawie przyjęcia projektu „Programu ochrony 

powietrza dla województwa świętokrzyskiego - 

strefa świętokrzyska - ze względu na przekrocze-

nia pyłu PM2,5” wraz  

z Planem Działań Krótkoterminowych oraz z 

„Prognozą oddziaływania na środowisko projektu 

Programu ochrony powietrza dla województwa 

świętokrzyskiego - strefa świętokrzyska - ze 

względu na przekroczenia pyłu PM2,5” i podanie 

ich do publicznej wiadomości w celu zapewnienia 

możliwości udziału społeczeństwa, poddaniu opi-

niowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Kielcach, Świętokrzyskiego Pań-

stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarne-

go 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1321.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1322.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1323.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1324.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1325.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1326.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1327.2012.pdf


1328 1328/12 29.08.2012r. w sprawie projektu Uchwały Sejmiku Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia 

projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie określenia 

„Programu ochrony powietrza dla woje-

wództwa świętokrzyskiego - strefa święto-

krzyska - ze względu na przekroczenia pyłu 

PM2,5” wraz  

z Planem Działań Krótkoterminowych i skie-

rowania do właściwych wójtów, burmi-

strzów, prezydentów oraz starostów celem 

zaopiniowania 

  

1329 1329/12 29.08.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1330 1330/12 29.08.2012r. w sprawie przyjęcia informacji  

o przebiegu wykonania budżetu Województwa za 

I półrocze 2012 roku 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1328.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1329.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1330.2012.pdf


1331 1331/12 5.09.2012r.  zmiany uchwały nr 548/11 Zarządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia 14.09.2011 

roku w sprawie przyjęcia Regulaminu kon-

kursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i ma-

łych przedsiębiorstw w ramach Osi Prioryte-

towej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działa-

nia 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 – 2013, 

 wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 

1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w 

ramach Osi Priorytetowej 1 – Rozwój przed-

siębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie 

wsparcie mikro, małych i średnich przedsię-

biorstw Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013, 

 przesunięcia projektów z Listy rezerwowej 

projektów zaakceptowanych pod względem 

merytoryczno – technicznym, oczekujących 

na ewentualne podpisanie umowy w ramach 

konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i 

małych przedsiębiorstw w ramach Osi priory-

tetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Dzia-

łania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mi-

kro, małych i średnich przedsiębiorstw Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013 na Listę rankingową projektów wybra-

nych do dofinansowania w ramach konkursu 

zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych 

przedsiębiorstw w ramach Osi priorytetowej 1 

– Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 

Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 – 2013, 

 wykreślenia projektów z Listy rankingowej 

projektów wybranych do dofinansowania  

w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla 

mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi 

priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości 

Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013, 

 zmiany uchwały nr 1162/12 Zarządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 

2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 548/11 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 14 września 2011 roku w sprawie przy-

jęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 

1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w 

ramach Osi Priorytetowej 1 – Rozwój przed-

siębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie 

wsparcie mikro, małych i średnich przedsię-

biorstw Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Świętokrzyskiego na lata 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1331.2012.pdf


1332 1332/12 5.09.2012r. w sprawie udzielenia dotacji Jędrzejowskiemu 

Towarzystwu Kulturalno-Naukowemu na realiza-

cję zadania publicznego pn. „Kino na … Jędrze-

jów” 

  

1333 1333/12 5.09.2012r. udzielenia dotacji dla podmiotów, które złożyły 

oferty na wspieranie realizacji zadań publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego  

w 2012 roku z zakresu ochrony  

i promocji zdrowia - programy zdrowotne w try-

bie w art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.                     

o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 

poz. 1536 z późn. zm.) 

  

1334 1334/12 5.09.2012r. w sprawie darowizny samochodu osobowego, 

będącego własnością Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego, pomiędzy Wo-

jewództwem Świętokrzyskim a Zespołem Opieki 

Zdrowotnej w Busku-Zdroju 

  

1335 1335/12 5.09.2012r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ze-

zwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 

zadania pn.: " Rozbudowa drogi gminnej  

w miejscowości Niwy Daleszyckie - odcinek łą-

czący drogę powietową Nr 0335T Niwki Dale-

szyckie - dr. pow. Nr 0334T         z drogą we-

wnętrzną działka nr ewid.127/5 " 

  

1336 1336/12 5.09.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1337 1337/12 5.09.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1338 1338/12 5.09.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1339 1339/12 5.09.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1340 1340/12 5.09.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1341 1341/12 12.09.2012r. zmiany uchwały Nr 1601/09 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2009 roku 

w sprawie warunkowego wyboru projektów za-

kwalifikowanych do wsparcia z Działania 6.2 

„Rewitalizacja małych miast” w ramach dwueta-

powego konkursu zamkniętego nr 5/08 z Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

  

1342 1342/12 12.09.2012r.    

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1332.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1333.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1334.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1335.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1336.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1337.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1338.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1339.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1340.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1341.2012.pdf


1343 1343/12 12.09.2012r. wszczętego z urzędu pismem znak: DFS.VI-433-

RPO-4.2-47-2012.KN z dnia 23.05.2012r. postę-

powania administracyjnego w przedmiocie wyda-

nia decyzji w sprawie zwrotu przez Związek 

Gmin Gór Świętokrzyskich             z siedzibą ul. 

Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn części dofi-

nansowania wraz odsetkami liczonymi w wyso-

kości jak dla zaległości podatkowych stanowiące-

go wypłaconą w dniu 12.10.2011r. na podstawie 

wniosku o płatność nr WNP-RPSW.04.02.00-26-

262/08-11 w ramach umowy o dofinansowanie nr 

UDA-RPSW.04.02.00-26-262/08-00 nierozliczo-

ną płatność zaliczkową a następnie pismem znak: 

DFS. VI-433-RPO-4.2-53-2012.KN z dnia 

12.06.2012r. rozszerzonego  o zakres wskazany w 

wezwaniu do zwrotu dofinansowania wraz odset-

kami z dnia 15.05.2012r. 

  

1344 1344/12 12.09.2012r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr 2.4.6 w ramach Osi Priorytetowej 

2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeń-

stwa informacyjnego oraz wzrost potencjału in-

westycyjnego regionu Działania 2.4 Tworzenie 

kompleksowych terenów inwestycyjnych Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

  

1345 1345/12 12.09.2012r.    

1346 1346/12 12.09.2012r. uzgodnienia wniosku Zarządu Powiatu Włosz-

czowskiego dotyczącego pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej i wyłączenia   z użytkowania 

części drogi powiatowej  (obręb 06 Włoszczowa) 

oraz zaliczenia działek (obręb 05 Włoszczowa) do 

kategorii dróg powiatowych 

  

1347 1347/12 12.09.2012r. uzgodnienia wniosku Zarządu Powiatu Kieleckie-

go dotyczącego pozbawienia kategorii drogi po-

wiatowej odcinka drogi nr 0288T Laskowa-

Kostomłoty Drugie-Kostomłoty Pierwsze (długo-

ści 570m) i zaliczenia do kategorii drogi powia-

towej dotychczasowej drogi gminnej (długości 

360m), 

  

1348 1348/12 12.09.2012r. powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki 

finansowej i upoważnienia do składania oświad-

czeń woli 

  

1349 1349/12 12.09.2012r. aktualizacji składu członkowskiego oraz przyjęcie 

zmian w Regulaminie Świętokrzyskiej Rady In-

nowacji 

  

1350 1350/12 12.09.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1351 1351/12 12.09.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1352 1352/12 12.09.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1353 1353/12 12.09.2012r. odwołania Pana Krzysztofa Skowronka z funkcji 

Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjali-

stycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. 

Czerwona Góra 10, 26 060 Chęciny 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1343.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1344.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1346.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1347.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1348.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1349.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1350.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1351.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1352.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1353.2012.pdf


1354 1354/12 12.09.2012r. Zarządzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 

św. Rafała w Czerwonej Górze i powierzenia 

obowiązków kierownika na czas postępowania 

konkursowego 

  

1355 1355/12 19.09.2012r. przyjęcia Rocznego Planu Komunikacyjnego 

PROW 2007-2013 na rok 2013 sporządzonego dla 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

  

1356 1356/12 19.09.2012r. w sprawie dokonania wyboru ofert i ich zatwier-

dzenia na realizację zadań wraz z propo-

nowanymi kwotami dotacji dla podmio-

tów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 

wsparcie zadań z zakresu działań na rzecz 

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego w 2012 roku 

– II edycja 

  

1357 1357/12 19.09.2012r. wniosku WIRTUALE.PL S. A.,  

ul. Tatrzańska 3C, 25-564 Kielce  

o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja 

Zarządzająca Regionalnym Programem Opera-

cyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 wydał w dniu 16 maja 2012 roku 

decyzję nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-

544/10-2012/09 orzekająca o zwrocie części dofi-

nansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wraz z 

odsetkami 

  

1358 1358/12 19.09.2012r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Do-

mowi Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach 

  

1359 1359/12 19.09.2012r. udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Jana 

Maćkowiaka - Członka Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego do samodzielnego podejmowa-

nia czynności związanych z uzyskaniem pisemnej 

interpretacji przepisów prawa podatkowego (in-

terpretacji indywidualnej)   

  

1360 1360/12 19.09.2012r. wyrażenia opinii Zarządu Województwa do "Pro-

jektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Mia-

sta i Gminy Daleszyce" , w zakresie koordynacji 

współpracy z innymi gminami oraz zgodności z 

polityką energetyczną państwa 

  

1361 1361/12 19.09.2012r. zatwierdzenia Harmonogramu realizacji zadań 

Województwa Świętokrzyskiego na 2013 rok  

w ramach Krajowego Programu Zapobiegania 

Zakażeniom HIV  

i Zwalczania AIDS 

  

1362 1362/12 19.09.2012r. powołania Zespołu ds. realizacji Krajowego Pro-

gramu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalcza-

nia AIDS 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1354.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1355.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1356.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1357.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1358.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1359.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1360.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1361.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1362.2012.pdf


1363 1363/12 19.09.2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 305/11 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 maja 

2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1364/08 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

26 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komi-

tetu Sterującego Projektu „e-świętokrzyskie Bu-

dowa Systemu Informacji Przestrzennej Woje-

wództwa Świętokrzyskiego” w zakresie powięk-

szenia składu osobowego Komitetu Sterującego 

  

1364 1364/12 19.09.2012r. w sprawie upoważnienia Pana Adama Jarubasa- 

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego do 

podpisania Listu Intencyjnego dotyczącego 

współpracy w ramach realizacji Inicjatywy Linia 

Współpracy 

  

1365 1365/12 19.09.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1366 1366/12 19.09.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1367 1367/12 26.09.2012r. UDZIELENIA POŻYCZKI DŁUGOTERMI-

NOWEJ DLA WOJE-

WÓDZKIEGO SZPITALA 

SPECJALISTYCZNEGO 

IM. ŚW. RAFAŁA W 

CZERWONEJ GÓRZE 

 

  

1368 1368/12 26.09.2012r. zmiany Uchwały Nr 1538/09 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2009 r. w 

sprawie warunkowego wyboru projektów zakwa-

lifikowanych do wsparcia z Działania 4.2 „Roz-

wój systemów lokalnej infrastruktury ochrony 

środowiska i energetycznej” w ramach dwueta-

powego konkursu zamkniętego nr 3/08 Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

  

1369 1369/12 26.09.2012r. warunkowy wybór projektów zakwalifikowanych 

do wsparcia   z Działania 6.2 " Rewitalizacja ma-

łych miast" oraz zmiana  uchwały Nr 2495/10 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

24 marca 2010 r. w sprawie warunkowego wybo-

ru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z 

Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” w  

ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

5/09 Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

  

1370 1370/12 26.09.2012r. zmiany uchwały Nr 571/12 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2011r. 

w sprawie powołania Rady Programowej w Na-

uczycielskim Kolegium Jezyków Obcych w San-

domierzu, 

  

1371 1371/12 26.09.2012r. ustanowienie Pana Damiana Urbanowskiego, Dy-

rektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Woje-

wódzkich w Kielcach Pełnomocnikiem do spraw 

projektu pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschod-

niej - województwo świętokrzyskie" w ramach 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschod-

niej na lata 2007 – 2013 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1363.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1364.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1365.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1366.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1367.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1368.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1369.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1370.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1371.2012.pdf


1372 1372/12 26.09.2012r. uzgodnienia Zarządu Powiatu Buskiego w spra-

wie zaliczania dróg do kategorii dróg powiato-

wych i ustalenia przebiegu dróg powiatowych na 

terenie Powiatu Buskiego 

  

1373 1373/12 26.09.2012r. wycofanie z planu zamówień publicznych na 

2012 rok zadania pn. świadczenie usług publicz-

nych w zakresie wykonywania regionalnych i 

międzywojewódzkich kolejowych przewozów 

pasażerskich na terenie województwa świętokrzy-

skiego na lata 2012 - 2015 

  

1374 1374/12 26.09.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1375 1375/12 26.09.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1376 1376/12 26.09.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1377 1377/12 26.09.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1378 1378/12 26.09.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1379 1379/12 26.09.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1380 1380/12 3.10.2012r. podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia projektu 

Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskie-

go w sprawie rezygnacji z nabycia przez Samo-

rząd Województwa Świętokrzyskiego 355 akcji 

imiennych od Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju 

Regionu S.A. w spółce Specjalna Strefa Ekono-

miczna „Starachowice” S.A. 

  

1381 1381/12 3.10.2012r. wyrażenia opinii na temat włączenia do obszaru 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” 

S.A. niezabudowanych nieruchomości grunto-

wych położonych w miejscowości Brzozowa, o 

łącznej powierzchni 22,2855 ha, stanowiących 

własność Gminy Połaniec.  

  

1382 1382/12 3.10.2012r. podjęcia decyzji o udzieleniu dofinansowania na 

realizację projektu Województwa Świętokrzy-

skiego – Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regio-

nalnego pn: „Regionalny program stypendialny 

dla uczniów szczególnie uzdolnionych” 

  

1383 1383/12 3.10.2012r. zatwierdzenia dokumentu pn. „Regulamin przy-

znawania i przekazywania stypendiów dla szcze-

gólnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych w Województwie Święto-

krzyskim w 2012/2013 roku”  

w zakresie projektu pt. „Regionalny program sty-

pendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

woj. świętokrzyskiego”, realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-

2013, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kom-

petencji w Regionach, Działanie 9.1 Wyrówny-

wanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w sys-

temie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypen-

dialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

  

1384 1384/12 3.10.2012r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z 

tytułu przejścia  

z mocy prawa na własność Województwa Świę-

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1372.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1373.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1374.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1375.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1376.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1377.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1378.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1379.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1380.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1381.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1382.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1383.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1384.2012.pdf


tokrzyskiego nieruchomości  położonej w Prom-

niku, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działki: nr 19/38 i nr 19/39 o łącznej 

pow. 0,0240 ha, wydzielonej pod poszerzenie 

drogi wojewódzkiej Nr 786. 

1385 1385/12 3.10.2012r. zmiany uchwały nr 2746/10 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w 

sprawie dofinansowania indywidualnego projektu 

kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod 

nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu In-

formacji Przestrzennej Województwa Świętokrzy-

skiego” nr WND-RPSW.02.02.00-26-002/10 w 

ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury 

społeczeństwa informacyjnego Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007-2013 

  

1386 1386/12 3.10.2012r. w sprawie powołania Komisji ds. nagród w celu 

wyłonienia kandydatów do nagrody Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świę-

tokrzyskie”. 

  

1387 1387/12 3.10.2012r. wyrażenia opinii Zarządu Województwa do aktu-

alizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gmi-

ny Krasocin", w zakresie koordynacji współpracy 

z innymi gminami oraz zgodności z polityką 

energetyczną państwa 

  

1388 1388/12 3.10.2012r. w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków do 

projektu „Programu ochrony powietrza dla 

województwa świętokrzyskiego - strefa 

świętokrzyska - ze względu na przekroczenia pyłu 

PM2,5” wraz z Planem Działań 

Krótkoterminowych oraz do „Prognozy 

oddziaływania na środowisko projektu Programu 

ochrony powietrza dla województwa 

świętokrzyskiego - strefa świętokrzyska - ze 

względu na przekroczenia pyłu PM2,5” 

  

1389 1389/12 3.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1390 1390/12 3.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1391 1391/12 11.10.2012r. zmiany uchwały Nr 1204/12 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie wskazania Członków Zarządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego do dokonania czynno-

ści prawnych polegających na zaciągnięciu kredy-

tu w Europejskim Banku Inwestycyjnym  

 

  

1392 1392/12 11.10.2012r. powołania komisji konkursowej do przeprowa-

dzenia konkursu na stanowisko kierownika Wo-

jewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. 

Rafała Czerwonej Górze 

  

1393 1393/12 11.10.2012r. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Woje-

wódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach do realizacji 

Porozumienia Nr 13/grant EURES/2012 zawarte-

go pomiędzy Samorządem Województwa Święto-
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krzyskiego       a Ministrem Pracy i Polityki Spo-

łecznej w sprawie realizacji na terenie wojewódz-

twa świętokrzyskiego działań związanych z udzia-

łem publicznych służb zatrudnienia       w sieci 

Europejskich Służb Zatrudnienia-EURES, 

1394 1394/12 11.10.2012r. zmiany uchwały Nr 1829/09 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 

roku w sprawie warunkowego wyboru projektów 

zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.2 

„Podniesienie jakości usług publicznych poprzez 

wspieranie placówek edukacyjnych i kultural-

nych”         w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr 1/09 oraz 2/08 z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 – 2013,  

 

  

1395 1395/12 11.10.2012r. zmiany uchwały Nr 1601/09 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2009 roku 

w sprawie warunkowego wyboru projektów za-

kwalifikowanych do wsparcia z Działania 6.2 

„Rewitalizacja małych miast” w ramach dwueta-

powego konkursu zamkniętego nr 5/08 z Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

  

1396 1396/12 11.10.2012r. udzielenia Panu Karolowi Rożkowi, Zastępcy Dy-

rektora ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji 

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Kielcach, upoważnienia do wydawania i podpi-

sywania decyzji administracyjnych 

  

1397 1397/12 11.10.2012r. udzielenia Panu Piotrowi Radomskiemu, Kierow-

nikowi Rejonu Dróg Wojewódzkich nr 2 w Sta-

szowie, upoważnienia do wydawania  i podpisy-

wania decyzji administracyjnych 

  

1398 1398/12 11.10.2012r. nadania statutu Europejskiemu Centrum Bajki im. 

Koziołka Matołka w Pacanowie 

  

1399 1399/12 11.10.2012r. udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Na Rzecz 

Rozwoju Opieki Zdrowotnej im. Andrzeja Górni-

siewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, które zło-

żyło ofertę na wspieranie realizacji zadań pu-

blicznych Województwa Świętokrzyskiego w 

2012 roku z zakresu ochrony  i promocji zdrowia 

- programy zdrowotne w trybie w art. 19 a ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. 

Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), 

  

1400 1400/12 11.10.2012r. powołania Zespołu ds. konsultacji projektów: 

„Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Wykluczeniu Społecznemu na lata  2012-2017” 

oraz  Świętokrzyskiego Programu Pomocy Spo-

łecznej na lata 2012-2017 

  

1401 1401/12 11.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1402 1402/12 11.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   
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1403 1403/12 11.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1404 1404/12 11.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1405 1405/12 17.10.2012r. wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do Pla-

nu Zamówień Publicznych na rok 2012, w związ-

ku z oddelegowaniem jednego z zadań przez Pol-

ską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicz-

nych S.A. tj. Zadanie 7. Publikacje, w ramach 

Projektu pn. „Tworzenie i rozwój sieci współpra-

cy centrów obsługi inwestora” Priorytetu I. No-

woczesna Gospodarka, Działanie I.4 Promocja i 

Współpraca, Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej 2007-2013 

  

1406 1406/12 17.10.2012r. podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskie-

go w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie od Skarbu Państwa akcji Spółki „Uzdro-

wisko Busko – Zdrój” Spółka Akcyjna 

  

1407 1407/12 17.10.2012r.  zmiany uchwały nr 548/11 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 14.09.2011 roku w 

sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu za-

mkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsię-

biorstw w ramach Osi Priorytetowej 1 – Rozwój 

przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie 

wsparcie mikro, małych i średnich przedsię-

biorstw Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013, 

 przesunięcia projektu z Listy rezerwowej projek-

tów zaakceptowanych pod względem meryto-

ryczno – technicznym, oczekujących na ewentu-

alne podpisanie umowy w ramach konkursu za-

mkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsię-

biorstw w ramach Osi priorytetowej 1 – Rozwój 

przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie 

wsparcie sektora mikro, małych i średnich przed-

siębiorstw Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 

– 2013 na Listę rankingową projektów wybra-

nych do dofinansowania w ramach konkursu za-

mkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsię-

biorstw w ramach Osi priorytetowej 1 – Rozwój 

przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie 

wsparcie sektora mikro, małych i średnich przed-

siębiorstw Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 

– 2013, 

 wykreślenia projektów z Listy rankingowej 

projektów wybranych do dofinansowania  

w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mi-

kro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi prio-

rytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działa-

nia 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Święto-
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krzyskiego na lata 2007 – 2013,  

 zmiany kolejności projektów na liście rezerwo-

wej w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla 

mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi 

priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości 

Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mi-

kro, małych i średnich przedsiębiorstw Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, 

 zmiany uchwały nr 1162/12 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2012r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 548/11 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 14 września 2011 roku w sprawie przyję-

cia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.5 

dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach 

Osi Priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości 

Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, ma-

łych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz wyboru pro-

jektów do dofinansowania w ramach konkursu 

zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przed-

siębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie 

wsparcie mikro, małych i średnich przedsię-

biorstw Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013 

1408 1408/12 17.10.2012r. w sprawie zlecenia Koneckiemu Stowarzyszeniu 

Sportowemu Piłki Ręcznej w Końskich realizacji 

zadania publicznego pn. Szkolenie i udział w 

zawodach sekcji piłki ręcznej mężczyzn 

uczestniczących w krajowym systemie 

współzawodnictwa sportowego 

  

1409 1409/12 17.10.2012r. zwolnienia Pana Pawła Taborskiego ze stanowi-

ska Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melio-

racji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. 

  

1410 1410/12 17.10.2012r. powierzenia obowiązków Dyrektora Świętokrzy-

skiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Kielcach Pani Magdalenie Miszczuk-Prus Kie-

rownikowi Działu Organizacyjno- Prawnego 

  

1411 1411/12 17.10.2012r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana 

Ryszarda Maciejczyka pełniącemu obowiązki Dy-

rektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i 

Urządzeń Wodnych w Kielcach do jednoosobo-

wego kierowania wojewódzką samorządową jed-

nostką organizacyjną do czasu rozstrzygnięcia 

naboru i zatrudnienia na stanowisko Dyrektora 

Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Kielcach 

  

1412 1412/12 17.10.2012r. 
udzielenia Pani  Aleksandrze Marcinkowskiej – 

zastępcy dyrektora  Regionalnego Ośrodka Poli-

tyki  Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego upoważnienia do  
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podpisywania umów i zaciągania zobowiązań, 

których wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro 

(netto)związanych z realizacją projektu systemo-

wego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

pn.  „Edukacja receptą na lepsze jutro”  w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 

VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 

7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integra-

cji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji 

kadr pomocy i integracji społecznej 

1413 1413/12 17.10.2012r.  zatwierdzenia alokacji na poszczególne jednostki 

samorządu terytorialnego  woj. świętokrzyskiego 

na 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Ka-

pitał     Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja 

integracji społecznej, Działanie 7.1   

 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  

 i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

ośrodki pomocy społecznej oraz   

 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez  powiatowe centra po-

mocy rodzinie. 

  

1414 1414/12 17.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1415 1415/12 17.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1416 1416/12 17.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1417 1417/12 17.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1418 1418/12 17.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1419 1419/12 17.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok Nie do RIO  

1420 1420/19 17.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1421 1421/12 24.10.2012r. zatwierdzenia listy operacji w ramach działania 

3.3 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej" z zakresu budowy, przebudowy, re-

montu lub wyposażenia targowiska stałego,  obję-

tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013" 

  

1422 1422/12 24.10.2012r. warunkowego cofnięcia oświadczenia woli z dnia 

03 września 2012r. o rozwiązaniu umowy numer 

UDA-RPSW.01.01.00-26-046/10-00 zawartej w 

dniu 07 lipiec 2010 r. oraz obniżenia kwoty dofi-

nansowania dla projektu pn.: „Uruchomienie 

usług hotelowych i konferencyjnych poprzez roz-

budowę restauracji o centrum konferencyjne i 

część hotelową” realizowanego przez Piotra Su-

wałę zam.: ul. Czarnowska 54 C, 26-065 Pieko-

szów; PESEL 73032001679 prowadzącego dzia-

łalność gospodarczą pod firmą PNB CONSUL-

TING, ul. Częstochowska 6, 26-065 Micigózd, 

NIP: 657-046-40-47; REGON: 292830850, 

  

1423 1423/12 24.10.2012r. zmiany uchwały nr 438/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie 

powołania Rady Konsultacyjnej do spraw rozwoju 

Województwa Świętokrzyskiego 
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1424 1424/12 24.10.2012r. zmiany uchwały nr 654 z dnia 26 października 

2011 r.    w sprawie zmiany uchwały nr 612 z dnia 

5 października 2011 r. w sprawie powołania grup 

roboczych ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego do roku 2020 

  

1425 1425/12 24.10.2012r. udzielenia dotacji dla Polskiego Towarzystwa 

Stomijnego POL-ILKO Oddziału Regionalnego w 

Kielcach, które złożyło ofertę na wspieranie reali-

zacji zadań publicznych Województwa Święto-

krzyskiego w 2012 roku z zakresu ochrony i pro-

mocji zdrowia - programy zdrowotne pn: „Szko-

lenie      w zakresie obsługi sprzętu stomijnego 

oraz integracyjne spotkanie wigilijne w trybie w 

art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-

łalności pożytku publicznego          i o wolontaria-

cie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. 

zm.),     

 

  

1426 1426/12 24.10.2012r. upoważnienia Pana Romana Dziedzica – Dyrekto-

ra Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Pla-

nowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskie-

go Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

do podejmowania czynności procesowych w 

imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskie-

go, poprzedzających wydanie decyzji administra-

cyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu 

gospodarki nieruchomościami, dotyczących trwa-

łego zarządu 

  

1427 1427/12 24.10.2012r. w sprawie zlecenia Kieleckiemu Stowarzyszeniu 

Sportowemu – Kielce w Kielcach realizacji zada-

nia publicznego pn. Udział zespołu KSS – Kielce 

w trzeciej rundzie Pucharu Europejskiego Chal-

lenge Cup 

  

1428 1428/12 24.10.2012r. zlecenia Związkowi Ochotniczych Straży Pożar-

nych RP-Oddziałowi Wojewódzkiemu w Kiel-

cach realizacji zadania publicznego pn. Wydanie 

książki dr Urszuli Oettingen „Ochotnicza Straż 

Pożarna w Kielcach 1919-1939”        z pominię-

ciem otwartego konkursu ofert z zakresu nauki 

edukacji, oświaty                   i wychowania 

  

1429 1429/12 24.10.2012r. przyjęcia do realizacji projektu „Trasy Rowerowe 

w Polsce Wschodniej –promocja”, 

  

1430 1430/12 24.10.2012r. ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu wo-

jewództwa za III  kwartał 2012 roku 

  

1431 1431/12 24.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1432 1432/12 24.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1433 1433/12 24.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1434 1434/12 24.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1435 1435/12 24.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1436 1436/12 24.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1437 1437/12 31.10.2012r. zatwierdzenia po zmianach  planu finansowego  

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1424.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1425.2012.pdf
#DOZ_II_616_38_2012_LP
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1426.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1427.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1428.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1429.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1430.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1431.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1432.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1433.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1434.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1435.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1436.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1437.2012.pdf


w Kielcach na 2012 rok 

1438 1438/12 31.10.2012r. wyrażenia opinii na temat włączenia do obszaru 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” 

S.A. - Podstrefa Końskie, nieruchomości grunto-

wych położonych  

w Końskich, o łącznej powierzchni 4,9903 ha 

  

1439 1439/12 31.10.2012r. wyrażenia zgody na usunięcie dziewięciu sztuk 

drzew z terenu nieruchomości położonej w Ma-

słowie (obręb 7, Masłów Pierwszy), oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka nr 1102/4, stano-

wiącej własność Województwa Świętokrzyskiego 

  

1440 1440/12 31.10.2012r. zwrotu przez Gminę Pińczów   

ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów części dofinanso-

wania udzielonego w roku 2009 na podstawie 

Umowy nr UDA-RPSW.04.02.00-26-243/08-00  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 

  

1441 1441/12 31.10.2012r. zwrotu przez Gminę Słupia (Jędrzejowska) części 

dofinansowania z Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego udzielonego w roku 2010 na 

podstawie umowy nr: UDA-RPSW.04.01.00-26-

218/08-00 wraz  

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zale-

głości podatkowych w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2007 -2013 

  

1442 1442/12 31.10.2012r. w sprawie przyznania nagród  

i wyróżnień Samorządu Województwa Święto-

krzyskiego „Talenty Świętokrzyskie” 

  

1443 1443/12 31.10.2012r. w sprawie prowadzenia Muzeum Okręgowego w 

Sandomierzu jako wspólnej instytucji kultury 

  

1444 1444/12 31.10.2012r. w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu 

Organizacyjnego Wojewódzkiego Domu Kultury  

im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach 

  

1445 1445/12 31.10.2012r. konsultacji projektu Programu Współpracy Samo-

rządu Województwa Świętokrzyskiego  

z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r. oraz 

powołania zespołu opiniodawczo - konsultacyjne-

go projekt  Programu 

  

1446 1446/12 31.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1447 1447/12 31.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1448 1448/12 31.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1449 1449/12 31.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1450 1450/12 31.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1451 1451/12 31.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1452 1452/12 31.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1453 1453/12 31.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1454 1454/12 31.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1455 1455/12 31.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1438.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1439.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1440.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1441.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1442.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1443.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1444.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1445.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1446.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1447.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1448.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1449.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1450.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1451.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1452.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1453.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1454.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1455.2012.pdf


1456 1456/12 31.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1457 1457/12 31.10.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1458 1458/12 5.11.2012r. przyjęcie wstępnej wersji projektu aktualizowanej 

„Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzy-

skiego do roku 2020”-do konsultacji społecznych 

  

1459 1459/12 7.11.2012r. decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 

16 lutego 2012 r. postępowania administracyjnego 

dotyczącego zwrotu części dofinansowania ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa 

udzielonego Beneficjentowi: Panu Pawłowi Bąk, 

zamieszkałemu: ul. Fosforytowa 63, 25-757 Kiel-

ce prowadzącemu działalność gospodarczą pod 

firmą: Firma  Handlowo – Usługowa Paweł Bąk 

przy ul. Zagrody 54B, 26-052 Sitkówka – Nowiny 

na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-

26-506/10-00 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007 -2013 

  

1460 1460/12 7.11.2012r. zmiany Uchwały Nr 1537/09 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2009 roku 

w sprawie warunkowego wyboru projektów za-

kwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.1 

„Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony śro-

dowiska i energetycznej” w ramach dwuetapowe-

go konkursu zamkniętego nr 3/08 z Regionalnego 

Programu Operacyjnego  Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 – 2013 

  

1461 1461/12 7.11.2012r. ogłoszenia otwartego naboru partnera do realizacji 

projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej 

– promocja 

  

1462 1462/12 7.11.2012r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ze-

zwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 

zadania pn.: " Przebudowa ulicy Holowniczej w 

Sandomierzu 

  

1463 1463/12 7.11.2012r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ze-

zwoleniu na realizację inwestycji  drogowej dla 

zadania: " Budowa dwujezdniowej drogi ekspre-

sowej S-7 na odcinku Chęciny - Jędrzejów 

  

1464 1464/12 7.11.2012r. ustanowienia Pana Damiana Urbanowskiego, Dy-

rektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Woje-

wódzkich w Kielcach Pełnomocnikiem do spraw 

Projektu pn.: "Likwidacja barier rozwojowych - 

most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej 

nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 

875" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013 

  

1465 1465/12 7.11.2012r. przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa 

Działalność Podmiotów Leczniczych Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego w 2011 roku 

  

1466 1466/12 7.11.2012r. wyrażenia przez Zarząd Województwa Święto-

krzyskiego zgody na wprowadzenie zmian do 

Planu Zamówień Publicznych na rok 2012 pole-

gających na zmianie kwoty przeznaczonej na za-

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1456.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1457.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1458.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1459.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1460.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1461.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1462.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1463.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1464.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1465.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1466.2012.pdf


kup audycji radiowej, oraz uwzględnieniu nowego 

zadania polegającego na publikacji cyklu artyku-

łów w prasie 

1467 1467/12 7.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1468 1468/12 7.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1469 1469/12 7.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1470 1470/12 7.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1471 1471/12 7.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1472 1472/12 7.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1473 1473/12 7.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1474 1474/12 7.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1475 1475/12 7.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1476 1476/12 14.11.2012r. przyjęcia Informacji o realizacji Uchwały Nr 

XIII/244/11 Sejmiku Województwa Świętokrzy-

skiego  

z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie sytuacji na 

rynku pracy województwa świętokrzyskiego i 

zadań w zakresie polityki rynku pracy 

  

1477 1477/12 14.11.2012r. wniosku Pani Doroty Klefas-Barucha zamieszka-

łej: ul. Ogrodowa 1A,  

26-010 Bodzentyn, prowadzącej działalność go-

spodarczą pod firmą: „PLUS” Dorota Klefas-

Barucha  

o zawieszenie postępowania administracyjnego 

dotyczącego ponownego rozpatrzenia sprawy, w 

której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Pro-

gramem Operacyjnym Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2007 – 2013 wydał w dniu 12 

września 2012 roku decyzję  

Nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-197/10-

2012/19 orzekającą o zwrocie części dofinanso-

wania ze środków Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego i budżetu państwa wraz z od-

setkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych 

  

1478 1478/12 14.11.2012r. przyjęcia informacji na temat stanu realizacji Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w 2012 

roku oraz sprawozdania okresowego z realizacji 

zadań międzynarodowego projektu partnerskiego 

Re – Turn – Regions benefitting from returning 

migrants – (Regionalne korzyści płynące z powro-

tu migrantów) 

  

1479 1479/12 14.11.2012r. wyrażenia opinii Zarządu Województwa do pro-

jektu "Założeń do planu zaopatrzenia  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Gminy Nowa Słupia", w zakresie koordynacji 

współpracy z innymi gminami oraz zgodności z 

polityką energetyczną państwa 

  

1480 1480/12 14.11.2012r. zmiany zapisów uchwały Nr 1112/12 Zarządu   

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1467.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1468.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1469.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1470.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1471.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1472.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1473.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1474.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1475.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1476.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1477.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1478.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1479.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1480.2012.pdf


Województwa Świętokrzyskiego z dnia         23 

maja 2012r. /ze zmianami/ w sprawie podziału 

środków PFRON w 2012r. na realizację zadań 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wy-

nikających z ustawy z dnia           27 sierpnia 

1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie: 

-   - dofinansowania robót budowlanych w rozu-

mieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. 

Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), dotyczących 

obiektów służących rehabilitacji w związku z po-

trzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem 

rozbiórki tych obiektów; 

-    dofinansowania kosztów tworzenia i działania 

zakładów aktywności zawodowej 

1481 1481/12 14.11.2012r. w sprawie przyjęcia uwag do projektu „Programu 

ochrony powietrza dla województwa świętokrzy-

skiego - strefa świętokrzyska - ze względu na 

przekroczenia pyłu PM2,5” wraz  

z Planem Działań Krótkoterminowych, nadesła-

nych w trakcie opiniowania przez wójtów, burmi-

strzów, prezydentów miast i starostów 

  

1482 1482/12 14.11.2012r. w sprawie przyjęcia ostatecznej treści projektu 

„Programu ochrony powietrza dla wojewódz-

twa świętokrzyskiego - strefa świętokrzyska 

- ze względu na przekroczenia pyłu PM2,5” 

wraz z Planem Działań Krótkoterminowych i 

przekazania Sejmikowi Województwa Świę-

tokrzyskiego projektu Uchwały w sprawie 

przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla 

województwa świętokrzyskiego - strefa świę-

tokrzyska - ze względu na przekroczenia py-

łu PM2,5” wraz z Planem Działań Krótko-

terminowych wraz z załącznikiem Nr 1 do 

niniejszej Uchwały 

  

1483 1483/12 14.11.2012r. odstąpienia od odwołania darowizny zabudowanej 

nieruchomości położonej w Ostrowcu Święto-

krzyskim przy ul.Iłżeckiej 45, oznaczonej w ewi-

dencji  

 gruntów w obrębie 36 jako działka nr 48/9 o pow. 

0,0772 ha, dokonanej  

przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Po-

wiatu Ostrowieckiego 

  

1484 1484/12 14.11.2012r. w sprawie projektu uchwały  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wo-

jewództwa na lata 2013-2018 

  

1485 1485/12 14.11.2012r.  w sprawie projektu uchwały budżetowej woje-

wództwa na 2013 rok wraz z uzasadnieniem  i 

materiałami informacyjnymi 

  

1486 1486/12 14.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1487 1487/12 14.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1488 1488/12 14.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1481.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1482.2012.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1484.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1485.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1486.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1487.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1488.2012.pdf


1489 1489/12 14.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1490 1490/12 14.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1491 1491/12 21.11.2012r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ze-

zwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 

zadania pn.:  " Rozbudowa publicznej drogi 

gminnej - ul. Nowe Piaski na odcinku od skrzy-

żowania z ul.  Kolonia Robotnicza do skrzyżowa-

nia z ul. Grzybową wraz z budową kanalizacji 

deszczowej i oświetlenia ulicznego w Ostrowcu 

Św." 

  

1492 1492/12 21.11.2012r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ze-

zwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 

zadania pn.: Budowa dróg gminnych w Busku 

Zdroju w ramach zadania pn.:  " Uzbrojenie tere-

nów pod inwestycje w strefie  A ochrony uzdro-

wiskowej w Busku  Zdroju  " 

  

1493 1493/12 21.11.2012r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ze-

zwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 

zadania pn.: " Opracowanie projektu budowlane-

go na rozbudowę drogi gminnej nr 366106T w 

Połańcu na odcinku           o długości ok. 245 m     

( od ulicy Krakowskiej Dużej do drogi gminnej nr 

366165T Połaniec - Zdzieci Stare ) wraz z budo-

wą chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 366165Tdo 

skrzyżowania z drogą krajową DK 79 oraz z 

przejściem dla pieszych do placu targowego " 

  

1494 1494/12 21.11.2012r. przyjęcia zaktualizowanego Rocznego Planu 

Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 

rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 

  

1495 1495/12 21.11.2012r. przyjęcia informacji na temat poziomu wdrażania 

projektów infrastrukturalnych realizowanych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013,  

 

  

1496 1496/12 21.11.2012r. warunkowego wyboru projektów zakwalifikowa-

nych do wsparcia z Działania 4.2 „Rozwój syste-

mów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i 

energetycznej” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007- 2013 oraz zmiany uchwały Nr 2337/10 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 

stycznia 2010 roku w sprawie warunkowego wy-

boru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z 

Działania 4.2 „Rozwój systemów  lokalnej infra-

struktury ochrony środowiska i energetycznej”           

w ramach dwuetapowych konkursów zamknię-

tych nr 3/08 i 3/09 z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007-2013 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1489.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1490.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1491.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1492.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1493.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1494.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1495.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1496.2012.pdf


1497 1497/12 21.11.2012r. postanowienie o odmowie wstrzymania wykona-

nia decyzji Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego  nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-

148/09-2012/12 z dnia  20.06.2012 r., dotyczącej 

zwrotu przez  Pana Tomasza Dziwoń zamieszka-

łego Kajetanów 107, 26-050 Zagnańsk i Panią 

Agnieszkę Dziwoń zamieszkałą Bartków 62, 26-

050 Zagnańsk, Wspólników Spółki Cywilnej pod 

nazwą: PHU „ELEKTRO – AUTO 2” Tomasz 

Dziwoń, Agnieszka Dziwoń pod adresem: Kaje-

tanów Dolny 148, 26-050 Zagnańsk całości dofi-

nansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa udzie-

lonego        w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007-2013 na podstawie Umowy  o dofinan-

sowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-148/09-00, 

wraz z odsetkami liczonymi  w wysokości okre-

ślonej jak dla zaległości podatkowych 

  

1498 1498/12 21.11.2012r. zmiany w uchwale nr 970/12 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 15 marca 2012 roku 

w sprawie przyjęcia „Planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i 

placówek oświatowych prowadzonych przez Wo-

jewództwo Świętokrzyskie na rok 2012” 

i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat 

  

1499 1499/12 21.11.2012r. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowa-

dzenia badania sprawozdania finansowego Fil-

harmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga         w 

Kielcach za 2012 r., 

  

1500 1500/12 21.11.2012r. wyłonienia składu komisji rozpatrującej oferty 

złożone      w ramach otwartego naboru partnera 

do realizacji projektu „Trasy Rowerowe              

w Polsce Wschodniej – promocja 

  

1501 1501/12 21.11.2012r. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu 

Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Kra-

jobrazowych w Kielcach do zawarcia umowy z 

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej              w Warszawie o 

udzielenie pomocy finansowej Województwu 

Świętokrzyskiemu            w formie dotacji do 

kwoty 330.000,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „Pro-

jekty planów ochrony dla parków krajobrazo-

wych: Jeleniowskiego  i Sieradowickiego”, 

  

1502 1502/12 21.11.2012r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie 

gospodarki finansowej  

i upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

 

 

  

1503 1503/12 21.11.2012r. w sprawie udzielenia Pani Jolancie Zwierzchow-

skiej, Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki 

Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego w Kielcach upoważ-

nienia do podpisywania w imieniu Zarządu Wo-

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1497.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1498.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1499.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1500.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1501.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1502.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1503.2012.pdf


jewództwa Świętokrzyskiego dokumentów doty-

czących projektu systemowego pn.: „Sieć Cen-

trów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”, 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś prioryte-

towa VI Polska gospodarka na rynku międzyna-

rodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów 

obsługi inwestorów i eksporterów oraz powsta-

wanie nowych terenów inwestycyjnych, Poddzia-

łanie 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi 

inwestorów i eksporterów. 

 

1504 1504/12 21.11.2012r. wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Dzia-

łalności Pożytku Publicznego 

  

1505 1505/12 21.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1506 1506/12 21.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1507 1507/12 21.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1508 1508/12 21.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1509 1509/12 21.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1510 1510/12 21.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1511 1511/12 22.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1512 1512/12 22.11.2012r. dofinansowania konkursowego projektu Regio-

nalnego Centrum Naukowo - Technologicznego - 

jednostki organizacyjnej Samorządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego działającej w formie jed-

nostki budżetowej nieposiadającej osobowości 

prawnej w ramach Działania 2.1 „Rozwój inno-

wacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i 

badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora 

„badania i rozwój” w Osi Priorytetowej 2. 

„Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeń-

stwa informacyjnego oraz wzrost potencjału in-

westycyjnego regionu” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego 

na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych 

zasad i trybu jego realizacji 

  

1513 1513/12 22.11.2012r. uchwały dotyczącej przyjęcia projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawie udzielenia przez Województwo Święto-

krzyskie pomocy rzeczowej Powiatowi Kielec-

kiemu 

  

1514 1514/12 28.11.2012r. W  SPRAWIE: ZMIANY W WIELOLETNIEJ 

PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2012 – 2028 

  

1515 1515/12 28.11.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2832/10 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 sierp-

nia 2010 roku w sprawie warunkowego wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia z 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1504.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1505.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1506.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1507.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1508.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1509.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1510.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1511.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1512.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1513.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1514.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1515.2012.pdf


Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infra-

struktury ochrony środowiska i energetycznej” w 

ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

1/10 z Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013 

1516 1516/12 28.11.2012r. zmiana uchwały Nr 1601/09 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2009 roku 

w sprawie warunkowego wyboru projektów za-

kwalifikowanych do wsparcia z Działania 6.2 

„Rewitalizacja małych miast” w ramach dwueta-

powego konkursu zamkniętego nr 5/08 z Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

  

1517 1517/12 28.11.2012r. w sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzy-

szeniu Bilardowemu w Kielcach realizacji zadania 

publicznego pn. I Mistrzostwa Okręgu Święto-

krzyskiego w Bilard 

  

1518 1518/12 28.11.2012r. w sprawie zlecenia Uczniowskiemu Ludowemu 

Klubowi Sportowemu „Orły” w Bodzentynie re-

alizacji zadania publicznego pn. I Wojewódzki 

Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców o 

Puchar Gór Świętokrzyskich 

  

1519 1519/12 28.11.2012r. w sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Zrzeszeniu 

Ludowe Zespoły Sportowe w Kielcach realizacji 

zadania publicznego pn. Wojewódzki Otwarty 

Turniej „Mikołajkowy” w Łucznictwie 

  

1520 1520/12 28.11.2012r. udzielenia pełnomocnictwa ds. przygotowania 

projektu "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej 

- promocja" 

  

1521 1521/12 28.11.2012r. w sprawie: podjęcia decyzji o udzieleniu dofinan-

sowania na realizację projektu Województwa 

Świętokrzyskiego – Świętokrzyskiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli  

w Kielcach  pn: „Kreatywny uczeń XXI wieku” 

  

1522 1522/12 28.11.2012r. wprowadzenia do planu zamówień publicznych 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świę-

tokrzyskiego na 2012 r. zakupu wraz z dostawą 2 

serwerów Blade  

 z osprzętem, 1 serwera pamięci masowej dla śro-

dowiska Blade System, 2 przełączników siecio-

wych , 10 szt. taśm magnetycznych LTO3 do bi-

blioteki taśmowej, 1 licencji systemu operacyjne-

go Windows Server 2012 

  

1523 1523/12 28.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1524 1524/12 28.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1525 1525/12 28.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1526 1526/12 28.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1527 1527/12 28.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1528 1528/12 28.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1529 1529/12 28.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1530 1530/12 28.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1516.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1517.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1518.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1519.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1520.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1521.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1522.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1523.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1524.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1525.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1526.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1527.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1528.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1529.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1530.2012.pdf


1531 1531/12 28.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1532 1532/12 28.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1533 1533/12 28.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1534 1534/12 28.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1535 1535/12 28.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1536 1536/12 28.11.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1537 1537/12 5.12.2012r. ustalenia podziału kwot środków Funduszu Pracy 

dla samorządów powiatowych na finansowanie w 

2013 roku programów na rzecz promocji zatrud-

nienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywi-

zacji zawodowej oraz innych fakultatywnych za-

dań 

  

1538 1538/12 5.12.2012r. zmiany Uchwały Nr 448/11 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2011 r. ws. 

określenia Wykazu zawodów, w których za przy-

gotowanie zawodowe młodocianych pracowni-

ków może być dokonywana refundacja kosztów 

poniesionych przez pracodawcę na wynagrodze-

nia i składki na ubezpieczenia społeczne młodo-

cianych pracowników zatrudnionych na podsta-

wie umowy o pracę w celu przygotowania zawo-

dowego w województwie świętokrzyskim, zmie-

nionej Uchwałą Nr 610/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2012 r. 

oraz Uchwałą Nr 1208/12 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 4 lipca 2012 r., 

  

1539 1539/12 5.12.2012r. akceptacji propozycji kandydatury Pana Hieroni-

ma Andrzejewskiego na stanowisko dyrektora 

Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 

Łódzkiego 

  

1540 1540/12 5.12.2012r. przyjęcia wniosku do Ministra Skarbu Państwa w 

sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego przez Skarb Pań-

stwa pakietu akcji Spółki „Uzdrowisko Busko – 

Zdrój” S.A. na zasadach komunalizacji wraz z 

założeniami do planu rozwoju Spółki do 2020 

roku 

  

1541 1541/12 5.12.2012r. upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu 

Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego do podejmowa-

nia działań związanych z realizacją projektu pn. 

„Akademia TRIZ dla biznesu” oraz do podpisy-

wania wszelkich dokumentów i umów dotyczą-

cych tego projektu 

  

1542 1542/12 5.12.2012r. upoważnienia Marszałka Województwa do repre-

zentacji organu w postępowaniu sądowo – admi-

nistracyjnym z prawem do udzielania dalszych 

pełnomocnictw procesowych 

  

1543 1543/12 5.12.2012r. zmiany uchwały nr 2746/10 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w 

sprawie dofinansowania indywidualnego projektu 

kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1531.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1532.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1533.2012.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1535.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1536.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1537.2012.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1539.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1540.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1541.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1542.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1543.2012.pdf


nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu In-

formacji Przestrzennej Województwa Świętokrzy-

skiego” nr WND-RPSW.02.02.00-26-002/10 w 

ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury 

społeczeństwa informacyjnego Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007-2013 

1544 1544/12 5.12.2012r. zmiany uchwały nr 1061/12 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2012 

roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapo-

wego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach 

Osi Priorytetowej 2 - Wsparcie innowacyjności, 

budowa społeczeństwa informacyjnego oraz 

wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Dzia-

łania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalno-

ści dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz 

placówek sektora „badania     i rozwój” Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz wybo-

ru projektów wstępnie wybranych do dofinanso-

wania     w ramach dwuetapowego konkursu za-

mkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1 Roz-

wój innowacji, wpieranie działalności dydaktycz-

nej i badawczej szkół wyższych oraz placówek 

sektora „badania i rozwój” Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-

go na lata 2007 – 2013 

  

1545 1545/12 5.12.2012r. umorzenia postępowania administracyjnego 

wszczętego w dniu 9 lutego 2012r. dotyczącego 

zwrotu części dofinansowania ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

ze środków Budżetu Państwa wraz z należnymi 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zale-

głości podatkowych udzielonego Panu Pawłowi 

Kozłowskiemu zamieszkałemu: 26-001 Masłów, 

Masłów Drugi, ul. Krajobrazowa 85 oraz Panu 

Wojciechowi Kwapień zamieszkałemu przy ul. 

Warszawskiej 154/17, 25-414 Kielce, prowadzą-

cych wspólnie działalność gospodarczą  w formie 

Spółki Cywilnej pod nazwą TELEGRAF S.C. 

Kozłowski Paweł, Kwapień Wojciech  z siedzibą: 

ul. Narciarska 6, 25-214 Kielce na podstawie 

Umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-500/10-00  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -

2013 

  

1546 1546/12 5.12.2012r. akceptacji wyboru biegłego rewidenta przeprowa-

dzającego badanie sprawozdania finansowego 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 

Kielcach za 2012 rok 

  

1547 1547/12 5.12.2012r. podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia 

badania sprawozdania finansowego Wojewódz-

kiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w 

Kielcach  

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1544.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1545.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1546.2012.pdf
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1548 1548/12 5.12.2012r. podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia 

badania sprawozdania finansowego  Muzeum Wsi 

Kieleckiej za 2012 rok 

  

1549 1549/12 5.12.2012r. odwołania pana Janusza Karpińskiego ze stanowi-

ska dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach 

  

1550 1550/12 5.12.2012r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z 

tytułu przejścia z mocy prawa na własność Woje-

wództwa Świętokrzyskiego nieruchomości poło-

żone w Strawczynie, gmina Strawczyn, oznaczo-

nej w ewidencji gruntów jako działka nr 520/5 o 

pow.0,0126 ha, wydzielonej pod poszerzenie dro-

gi wojewódzkie Nr 748,                                                                      

  

1551 1551/12 5.12.2012r. zatwierdzenia dokumentu „Ocena stanu zdrowia 

mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego 

  

1552 1552/12 5.12.2012r. zatwierdzenia biegłych rewidentów do badania 

sprawozdań finansowych za 2012 r. podmiotów 

leczniczych 

  

1553 1553/12 5.12.2012r. przyjęcia do realizacji programów: "Świętokrzy-

ski Program Pomocy Społecznej na lata 2012-

2017" oraz "Wojewódzki Program Przeciwdziała-

nia Wykluczeniu Społecznemu na lata  2012-

2017",  

  

1554 1554/12 5.12.2012r. zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Świę-

tokrzyskiego składu kapituły V edycji nagrody 

"Świętokrzyska Victoria", 

  

1555 1555/12 5.12.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1556 1556/12 5.12.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1557 1557/12 5.12.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok Nie RIO  

1558 1558/12 5.12.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1559 1559/12 5.12.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1560 1560/12 5.12.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1561 1561/12 5.12.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1562 1562/12 5.12.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1563 1563/12 5.12.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1564 1564/12 5.12.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1565 1565/12 5.12.2012r. Zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1566 1566/12 11.12.2012r. podjęcia decyzji o udzieleniu dofinansowania na 

realizację projektu Województwa Świętokrzy-

skiego – Biura Innowacji Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Świętokrzyskiego w Kiel-

cach pn: „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV 

Etap”. 

  

1567 1567/12 12.12.2012r. podjęcia Uchwały Zarządu Województwa w 

sprawie wyrażenia opinii do projektu „Założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Końskie na 

lata 2012 - 2027” w zakresie koordynacji współ-

pracy z innymi gminami oraz zgodności z polity-

ką energetyczną państwa 

  

1568 1568/12 12.12.2012r. w sprawie zatwierdzenia wyniku naboru partnera 

do realizacji projektu „Trasy Rowerowe w Polsce 

  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1548.2012.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1558.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1559.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1560.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1561.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1562.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1563.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1564.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1565.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1566.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1567.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1568.2012.pdf


Wschodniej – promocja” 

1569 1569/12 12.12.2012r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z 

tytułu przejścia   

z mocy prawa na własność Województwa Świę-

tokrzyskiego nieruchomości położonej w Rudzie 

Strawczyńskiej, gmina Strawczyn, oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka nr 642/3 o pow. 

0,0086 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi 

wojewódzkiej Nr 786. 

  

1570 1570/12 12.12.2012r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie 

gospodarki finansowej  

i upoważnienia do składania oświadczeń woli 

(Edycie Marcinkowskiej) 

  

1571 1571/12 12.12.2012r. w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Oraw-

cowi, Dyrektorowi Departamentu Polityki Regio-

nalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach, upoważnienia do 

podpisywania w imieniu Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego dokumentów dotyczących pro-

jektu systemowego pn.: „ Tworzenie sieci współ-

pracy centrów obsługi inwestora” realizowanego 

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej, poddziałanie 1.4.2, na podstawie 

podpisanej umowy partnerskiej Nr PO RPW 

01.04.02-00-002/09, zawartej pomiędzy Samo-

rządem Województwa Świętokrzyskiego a Polską 

Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych 

S.A. w dniu 15 lutego 2011r. na mocy uchwały Nr 

1795/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 17 czerwca 2009r. 

  

1572 1572/12 12.12.2012r. w sprawie udzielenia Pani Jolancie Zwierzchow-

skiej, Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki 

Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego w Kielcach, upoważ-

nienia do podpisywania w imieniu Zarządu Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego dokumentów doty-

czących projektu systemowego pn.: „ Tworzenie 

sieci współpracy centrów obsługi inwestora” re-

alizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Rozwój Polski Wschodniej, poddziałanie 1.4.2, na 

podstawie podpisanej umowy partnerskiej Nr PO 

RPW 01.04.02-00-002/09, zawartej pomiędzy 

Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a 

Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagra-

nicznych S.A. w dniu 15 lutego 2011r. na mocy 

uchwały Nr 1795/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2009r. 

  

1573 1573/12 12.12.2012r. zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Spo-

łecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pra-

cy w Kielcach 

  

1574 1574/12 12.12.2012r. zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Spo-

łecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w 

Morawicy 

  

1575 1575/12 12.12.2012r. zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Spo-   

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1569.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1570.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1571.2012.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1574.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1575.2012.pdf


łecznej Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji 

w Czarnieckiej Górze 

1576 1576/12 12.12.2012r. zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Spo-

łecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Kielcach. 

  

1577 1577/12 12.12.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1578 1578/12 12.12.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1579 1579/12 12.12.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1580 1580/12 12.12.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1581 1581/12 12.12.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1582 1582/12 12.12.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1583 1583/12 12.12.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1584 1584/12 12.12.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1585 1585/12 12.12.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1586 1586/12 12.12.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1587 1587/12 12.12.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok nie RIO  

1588 1588/12 12.12.2012r. w sprawie przyjęcia wyboru biegłego rewidenta 

do badania sprawozdania  finansowego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego za 2012 rok 

  

1589 1589/12 17.12.2012r. przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego w sprawie wniesienia przez 

Województwo Świętokrzyskie dodatkowego 

wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udzia-

łów w podwyższonym kapitale zakładowym 

Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i 

Transferu Technologii Sp. z o.o. 

  

1590 1590/12 20.12.2012r. zatwierdzenie listy operacji w ramach działania 

125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury 

związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnic-

twa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 

  

1591 1591/12 20.12.2012r. wyboru Lokalnej Grupy Działania (LGD) do re-

alizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w za-

kresie dodatkowych zadań w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

  

1592 1592/12 20.12.2012r. przyjęcia wniosku do Ministra Skarbu Państwa w 

sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego przez Skarb Pań-

stwa pakietu akcji Spółki „Uzdrowisko Busko – 

Zdrój” S.A. na zasadach komunalizacji wraz z 

założeniami do planu rozwoju Spółki do 2020 

roku 

  

1593 1593/12 20.12.2012r. zwrotu przez Mirosława Rowickiego zamieszka-

łego ul. Browarna 13, 26-200 Końskie całości 

dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, udzie-

lonego w ramach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 -2013 na podstawie Umowy nr UDA-

RPSW.01.01.00-26-145/08-00 
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http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1577.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1578.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1579.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1580.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1581.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1582.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1583.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1584.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1585.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1586.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1587.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1588.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1589.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1590.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1591.2012.pdf
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1594 1594/12 20.12.2012r. zmiany uchwały nr 1150/12 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 6 czerwca 2012 roku 

w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu za-

mkniętego nr 1.2.2 w ramach Osi Priorytetowej 1 

– Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.2 Two-

rzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przed-

siębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013  oraz wyboru projektów do dofinansowania 

w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.2 w ra-

mach Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań 

kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 – 2013 

  

1595 1595/12 20.12.2012r. odwołania dyrektora Naczelnego i Artystycznego 

Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga 

w Kielcach  

  

1596 1596/12 20.12.2012r. powołania dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej 

im. Oskara Kolberga 

  

1597 1597/12 20.12.2012r. odwołania dyrektora Naczelnego i Artystycznego 

Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,  

  

1598 1598/12 20.12.2012r. powołania dyrektora Teatru im. Stefana Żerom-

skiego w Kielcach 

  

1599 1599/12 20.12.2012r. zatwierdzenia planu pracy Świętokrzyskiego Cen-

trum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na rok 

szkolny 2012/2013 

  

1600 1600/12 20.12.2012r. przyjęcia i skierowania do konsultacji projektu 

Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskie-

go w sprawie połączenia Wojewódzkiego Specja-

listycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława 

Buszkowskiego w Kielcach z Wojewódzkim 

Szpitalem specjalistycznym im. św. Rafała w 

Czerwonej Górze 

  

1601 1601/12 20.12.2012r. projektów planów finansowych na 2013 rok Nie RIO  

1602 1602/12 20.12.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1603 1603/12 20.12.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1604 1604/12 20.12.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1605 1605/12 20.12.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1606 1606/12 20.12.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1607 1607/12 20.12.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1608 1608/12 20.12.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1609 1609/12 20.12.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1610 1610/12 20.12.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok   

1611 1611/12 28.12.2012r. udzielenia pożyczki długoterminowej dla Filhar-

monii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w 

Kielcach 

  

1612 1612/12 28.12.2012r. zmian w budżecie województwa na 2012 rok.   

1613 1613/12 28.12.2012r. zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wo-

jewództwa świętokrzyskiego na lata 2012-2028 

  

 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1594.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1595.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1596.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1597.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1598.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1599.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1600.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1601.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1602.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1603.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1604.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1605.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1606.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1607.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1608.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1609.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1610.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1611.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1612.2012.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14476/uchwala.nr.1613.2012.pdf


    REJESTR 2013 

UCHWAŁ ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

kadencja 2010 – 2014 

 

Numer 

kolejny 

uchwały 

Data 

podjęcia 

Uchwały 

 

w sprawie 

 

 

Uwagi 

1614/13 09.01.2013r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze 

Panu Youssefowi Sleimanowi 

 

1615/13  w sprawie:   zasad udzielania zamówień publicznych i regulami-

nu pracy komisji przetargowej  

 

1616/13  zwrotu przez Gminę Piekoszów z siedzibą ul. Częstochowska 

66a, 26-065 Piekoszów, części dofinansowania udzielonego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 na podstawie Umowy nr 

UDA-RPSW.03.02.00-26-089/08-00 wraz z odsetkami w wyso-

kości określonej jak dla zaległości podatkowych 

 

1617/13  warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wspar-

cia z Działania 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i sub-

regionalnych ośrodków wzrostu”  oraz zmiany Uchwały Nr  

2494/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 

marca 2010 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów 

zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 6.1 „Wzmocnienie 

regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu” w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/09 z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007 – 2013 

 

1618/13  zmiany uchwały Nr 540/11 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 7 września 2011 r. w sprawie dofinansowania in-

dywidualnego projektu kluczowego jednostki organizacyjnej 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej 

osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowocze-

snej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym”  

w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości systemu komuni-

kacyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa  Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia 

szczegółowych zasad  

i trybu jego realizacji  

 

1619/13  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie 

lub wsparcie zadań publicznych Województwa Święto-

krzyskiego  

z zakresu kultury fizycznej w 2013 roku 

 

1620/13  w sprawie zmian budżecie województwa na 2013 rok  

1621/13  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich 

jednostek budżetowych 

 

1622/13 16.01.2013r.   zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego          w Kielcach na 2013 rok  

 

1623/13 16.01.2013r. decyzji o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego nr RP-

SW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-148/09-2012/12                           z 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1614.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1615.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1616.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1617.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1618.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1619.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1620.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1621.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1622.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1623.2013.pdf


dnia  20.06.2012 r., dotyczącej zwrotu przez  Pana Tomasza 

Dziwoń zamieszkałego Kajetanów 107, 26-050 Zagnańsk i Pa-

nią Agnieszkę Dziwoń zamieszkałą Bartków 62, 26-050 Za-

gnańsk, Wspólników Spółki Cywilnej pod nazwą: PHU 

„ELEKTRO – AUTO 2” Tomasz Dziwoń, Agnieszka Dziwoń 

pod adresem: Kajetanów Dolny 148, 26-050 Zagnańsk całości 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i budżetu państwa udzielonego w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy o dofinansowa-

nie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-148/09-00, wraz z odsetkami 

liczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatko-

wych 

1624/13 16.01.2013r.    postanowienia o odmowie wyrażenia zgody na wstrzymanie 

postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez organ egze-

kucyjny - Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach 

dotyczącego dłużnika Pana Tomasza Dziwoń zam. Kajetanów 

107, 26-050 Zagnańsk i Pani Agnieszki Dziwoń zam. Bartków 

62, 26-050 Zagnańsk prowadzących wspólnie działalność go-

spodarczą pod nazwą PHU „ELEKTRO-AUTO 2” Tomasz 

Dziwoń, Agnieszka Dziwoń w formie Spółki Cywilnej pod ad-

resem: Kajetanów Dolny 148, 26-050 Zagnańsk, w związku z 

wydaną przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 

20.06.2012 r. decyzją Nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-

148/09-2012/12 dotyczącą zwrotu przez  Pana Tomasza Dziwoń 

i Panią Agnieszkę Dziwoń całości dofinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu pań-

stwa udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na 

podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-

26-148/09-00, wraz z odsetkami liczonymi  w wysokości okre-

ślonej jak dla zaległości podatkowych 

 

1625/13 16.01.2013r.  zmiana uchwały Nr 1962/09 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie warunkowe-

go wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działa-

nia 5.1 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia” w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2/09 z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007 – 2013  

 

1626/13 16.01.2013r. przyjęcia raportu z konsultacji społecznych projektu aktualizo-

wanej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 

roku2020 

 

1627/13 16.01.2013r. przyjęcia do realizacji Świętokrzyskiego Programu Edukacji 

Patriotycznej „Młodzież Pamięta    

 

1628/13 16.01.2013r. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z za-

kresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2013 roku 

 

1629/13 16.01.2013r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji za-

dań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu tu-

rystyki i krajoznawstwa w 2013 roku 

 

1630/13 16.01.2013r. powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Kielec-

kiej w Kielcach 

 

1631/13 16.01.2013r. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z za-

kresu kultury w 2013 roku   

 

1632/13 16.01.2013r. nadania statutu Świętokrzyskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolni-  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1624.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1625.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1626.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1627.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1628.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1629.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1630.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1631.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1632.2013.pdf


czego w Modliszewicach 

1633/13 16.01.2013r. powołania Zespołu doradczego do spraw ochrony przyrody,   

1634/13 16.01.2013r. ogłoszenia Wojewódzkiego konkursu plastycznego pn.”Zielona 

energia”,    

 

1635/13 16.01.2013r.  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla  podmiotów określo-

nych w  art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-

łalności pożytku publicznego i o wolontariacie (  Dz. U. z 2010 

r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wspieranie realizacji zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku z 

zakresu:  pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania pro-

blemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy                                                                  

 

1636/13 16.01.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok   

1637/13 16.01.2013r.  Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1638/13 16.01.2013r.  Planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 

2013 rok   

 

1639/13 23.01.2013r. w sprawie ogłoszenia informacji  

o wykonaniu budżetu województwa 

za IV  kwartał 2012 roku   

Nie RIO 

1640/13 23.01.2013r. powołania Zespołu Opiniującego, którego zadaniem będzie 

opracowanie projektów opinii do                złożonych wniosków 

o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się tur-

nusy  rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystają-

cych z dofinansowania Państwowego Funduszu          Rehabili-

tacji Osób Niepełnosprawnych 

 

1641/13 23.01.2013r. powołania Zespołu Opiniującego wnioski w sprawach: -   dofi-

nansowania ze środków PFRON robót budowlanych w rozumie-

niu przepisów ustawy  z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,  

dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z po-

trzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych 

obiektów; 

-   dofinansowania ze środków PFRON kosztów tworzenia i 

działania zakładów aktywności  zawodowej. 

 

1642/13 23.01.2013r. wniosku Pani Doroty Klefas-Barucha zamieszkałej: ul. Ogrodo-

wa 1A,  

26-010 Bodzentyn, o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarzą-

dzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 wydał w dniu  

12 września 2012 roku decyzję  

Nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-197/10-2012/19 orzekającą 

o zwrocie części dofinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wraz z od-

setkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych 

 

1643/13 23.01.2013r. wydania decyzji w sprawie uchylenia w całości decyzji Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego nr RP-

SW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-110/10-2012/01 z dnia 

25.01.2012 r. oraz umorzenia w całości postępowania admini-

stracyjnego 

 

1644/13 23.01.2013r. zmiany uchwały nr 1544/12 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 

1061/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 

kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapo-

wego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Osi Prioryteto-

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1633.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1634.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1635.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1636.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1637.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1638.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1639.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1640.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1641.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1642.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1643.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1644.2013.pdf


wej 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa infor-

macyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Dzia-

łania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycz-

nej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania 

i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz wyboru projektów 

wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach dwuetapo-

wego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1 

Rozwój innowacji, wpieranie działalności dydaktycznej i ba-

dawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i roz-

wój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz wstępnego wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu 

zamkniętego nr 2.1.4  

w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działal-

ności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek 

sektora „badania i rozwój” – aktualizacja Listy rezerwowej pro-

jektów zaakceptowanych pod względem merytoryczno - tech-

nicznym, oczekujących na ewentualne podpisanie pre-umowy w 

ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ra-

mach Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności 

dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sekto-

ra "badania i rozwój"  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 

1645/13 23.01.2013r. zmiana uchwały Nr 1829/09 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie warunkowe-

go wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działa-

nia 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspie-

ranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” w ramach dwueta-

powego konkursu zamkniętego nr 1/09 oraz 2/08 z Regionalne-

go Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007 – 2013 

 

1646/13 23.01.2013r. zmiany uchwały nr 1259/12 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego  z dnia 25 lipca 2012 r. 

 

1647/13 23.01.2013r.    w sprawie określenia zasad wynagradzania dyrektorów insty-

tucji kultury, wpisanych do rejestru instytucji kultury prowadzo-

nego  

przez Województwo Świętokrzyskie 

 

1648/13 23.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Woje-

wództwa Świętokrzyskiego – Centrum Kształcenia Pracowni-

ków Służb Społecznych w Skarżysku - Kamiennej projektu 

„Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie doświadczenia zawo-

dowego” w Konkursie 2013 organizowanym przez Narodową 

Agencję - Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach pro-

gramu Leonardo da Vinci Mobilności 

 

1649/13 23.01.2013r. ponownego ogłoszenia konkursu  na stanowisko kierownika 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  im. Św. Rafała w 

Czerwonej Górze. 

 

1650/13 23.01.2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla  podmiotów 

określonych w  art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta-

riacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536z późn zm.) 

na wspieranie realizacji zadań publicznych Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego w 2013 roku z zakresu:  

1. ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne,  
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2. zwalczania narkomanii. 

oraz powołania Komisji Konkursowej, w celu zaopiniowania 

ofert złożonych w trybie  wymienionego wyżej konkursu. 

1651/13 23.01.2013r.    Przyjęcie warunków realizacji zadania w ramach projektu sys-

temowego pn.: "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" 

współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 

Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Inno-

wacji, przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w 

Podzamczu Chęcińskim. 

 

1652/13 23.01.2013r.    Zatwierdzenia regulaminu Świętokrzyskiego Turnieju Inno-

wacji i Kreatywności, organizowanego przez Urząd Marszał-

kowski Województwa Świętokrzyskiego - Biuro Innowacji w 

ramach realizacji projektu systemowego "Perspektywy RSI 

Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL 

Regionalne Strategie Innowacji. 

 

1653/13 23.01.2013r. w sprawie zmian budżecie województwa na 2013 rok  

1654/13 23.01.2013r. w sprawie zmian budżecie województwa na 2013 rok  

1655/13 23.01.2013r. w sprawie zmian budżecie województwa na 2013 rok  

1656/13 23.01.2013r. w sprawie zmian budżecie województwa na 2013 rok  

1657/13 30.01.2013r.  zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Świętokrzyskiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2013 rok 

 

1658/13 30.01.2013r.  wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na re-

alizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:  "Budowa dróg 

gminnych 54KDD, 61KDD i 62KDD wraz z niezbędną infra-

strukturą techniczną zlokalizowaną w Osieku",   

 

1659/13 30.01.2013r. upoważnienie dla w sp. Lotniska  

1660/13 30.01.2013r.  zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Na-

uczycieli w Kielcach i uchwalenia jego tekstu jednolitego 

 

1661/13 30.01.2013r.   zatwierdzenia składu Komitetu Sterującego Projektu „e-

świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” 

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2009-2013, 

Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyj-

nego 

 

1662/13 30.01.2013r.  zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

 

1663/13 30.01.2013r.  zatwierdzenia Cennika Usług Świętokrzyskiego Ośrodka Do-

radztwa Rolniczego w Modliszewicach  

 

1664/13 30.01.2013r. zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Woje-

wódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czer-

wonej Górze  

 

1665/13 30.01.2013r.  zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1666/13 06.02.2013r. zwiększenia procentu oraz kwoty przyznanego dofinansowania 

dla indywidualnego projektu kluczowego „Centrum Tradycji i 

Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz  

z restauracją zabytków Świętego Krzyża – etap I”, realizowane-

go w ramach umowy nr UDA-RPSW.02.03.00-26-022/09-00 z 

dnia 1 października 2009 roku, przez Gminę Bieliny w partner-

stwie z Misjonarzami Oblatami Maryi Niepokalanej na Świętym 

Krzyżu w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza  

i turystyczna regionu Oś Priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjno-
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ści, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost poten-

cjału inwestycyjnego regionu Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

1667/13 06.02.2013r. w sprawie zaopiniowania projektu aneksu do Regulaminu Orga-

nizacyjnego Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsud-

skiego w Kielcach 

 

1668/13 06.02.2013r.  w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad wyna-

gradzania dyrektorów instytucji kultury wpisanych do rejestru 

instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Święto-

krzyskie 

 

1669/13 06.02.2013r. w sprawie powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty 

złożone w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań  

z zakresu kultury w 2013 roku 

 

1670/13 06.02.2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty 

złożone w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na 

wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, 

oświaty i wychowania  

w 2013 roku 

 

1671/13 06.02.2013r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Założeń do planu za-

opatrzenia  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gmi-

ny Końskie na lata 2012 - 2027” w zakresie koordynacji współ-

pracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną 

państwa 

 

1672/13 06.02.2013r. powołania Komisji Konkursowych,  

w celu opiniowania ofert złożonych  

w trybie ogłaszanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Spo-

łecznej konkursów ofert w ramach zadań zlecanych organiza-

cjom pozarządowym  i podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 

ustawy  

o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie 

 

1673/13 06.02.2013r. zatrudnienia  Pani Anny Koziełło na stanowisko Dyrektora 

Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Kielcach 

 

1674/13 06.02.2013r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Anny Koziełło - 

Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Kielcach do jednoosobowego kierowa-

nia wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną 

 

1675/13 06.02.2013r. zatwierdzenia regulaminu Plebiscytu „Moje Innowacyjne Oto-

czenie  

– Moja Innowacyjna Gmina”, organizowanego przez Woje-

wództwo Świętokrzyskie - Biuro Innowacji Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Świętokrzyskiego,   

w ramach realizacji projektu systemowego "Perspektywy RSI 

Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL 

Regionalne Strategie Innowacji 

 

1676/13 06.02.2013r. w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpi-

sów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze wojewódzkich samo-

rządowych instytucji kultury województwa świętokrzyskiego 

 

1677/13 14.02.2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 548/11 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie przy-

jęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro 
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i małych przedsiębiorstw w ramach Osi Priorytetowej 1 – Roz-

wój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 oraz zmiana uchwały nr 1162/12 Zarządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie 

zmiany uchwały nr 548/11 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Regu-

laminu konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych 

przedsiębiorstw w ramach Osi Priorytetowej 1 – Rozwój przed-

siębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, ma-

łych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 

zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw 

w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,   

1678/13 14.02.2013r.   w sprawie dodatkowego wyboru projektów znajdujących się na 

Listach rezerwowych w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie 

wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalne-

go Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007 – 2013  

 

1679/13 14.02.2013r.  zwrotu przez Gminę Bogoria z siedzibą ul. Opatowska 13, 28-

210 Bogoria części dofinansowania z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości określo-

nej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w roku 2011 w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 na podstawie Umowy nr 

UDA-RPSW.03.02.00-26-013/08-00,   

 

1680/13 14.02.2013r.  upoważnienia Marszałka Województwa do reprezentacji organu 

oraz udzielania dalszych pełnomocnictw w sprawach wynikają-

cych z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, w szczególno-

ści związanych z prowadzeniem kontroli, odzyskiwaniem kwot 

podlegających zwrotowi oraz ustalaniem i nakładaniem korekt 

finansowych, o których mowa w art. 98 rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r   

 

1681/13 14.02.2013r.  powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w 

ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu 

turystyki   i krajoznawstwa w 2013    

 

1682/13 14.02.2013r. wyrażenia zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, na 

udział Pani Jolanty Zwierzchowskiej – Zastępcy Dyrektora De-

partamentu Polityki Regionalnej w pracach Grupy Roboczej do 

spraw wdrażania projektu „Promocja Gospodarcza Polski 

Wschodniej”, realizowanego w ramach działania I.4 Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej    

 

1683/13 14.02.2013r.    stanowiska w sprawie wyrażenia poparcia dla planów inwe-

stycyjnych PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o. o. jako 

przedsięwzięć wpływających na rozwój gospodarczy wojewódz-

twa świętokrzyskiego i przyczyniających się do tworzenia no-

wych miejsc pracy 

 

1684/13 14.02.2013r.   przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Święto-

krzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/449/12 Sejmi-
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ku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012 

roku w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie 

pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu  

1685/13 14.02.2013r. sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.”Rozbudowa 

ulicy Rajskiej            w Staszowie-opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej    

 

1686/13 14.02.2013r.    przyjęcia nowych członków do Sieci Dziedzictwo Kulinarne 

Świętokrzyskie w Województwie Świętokrzyskim działającej w 

ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinar-

nego 

 

1687/13 14.02.2013r.      

1688/13 14.02.2013r.      

1689/13 20.02.2013r. przyjęcie Okresowego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013, na 2013 rok   

 

1690/13 20.02.2013r. zmiany uchwały nr 732/08 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komitetu 

Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013    

 

1691/13 20.02.2013r. wyrażenia opinii na temat włączenia do obszaru Specjalnej Stre-

fy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. nieruchomości grunto-

wych położonych w Końskich, o łącznej powierzchni 91 181 

m2.  

 

1692/13 20.02.2013r.   podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku 

Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z siedzibą: ul. Suche-

dniowska 3, 26-010 Bodzentyn  

o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007 – 2013 wydał w dniu 12 lipca 2012 roku decyzję Nr 

RPSW. IZ. UMWSW. 04. 01.00-26-269/08-2012/15 nakazującą 

zwrot części środków dofinansowania ze środków Europejskie-

go Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz  

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podat-

kowych  

 

1693/13 20.02.2013r. w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie 

z wniosku Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z siedzibą: ul. 

Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn o ponowne rozpatrzenie 

sprawy, w której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 wydał w 

dniu 20 czerwca 2012 roku decyzję Nr RPSW. IZ. UMWSW. 

04.01.00-26-269/08-2012/13 nakazującą zwrot części środków 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego wraz  

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podat-

kowych. 

 

1694/13 20.02.2013r. w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie 

z wniosku Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z siedzibą: ul. 

Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn  

o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na 
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1688.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1689.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1690.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1691.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1692.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1693.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1694.2013.pdf


lata 2007 – 2013 wydał w dniu 27 czerwca 2012 roku decyzję 

Nr RPSW. IZ. UMWSW. 04.01.00-26-234/08-2012/14 nakazu-

jącą zwrot części środków dofinansowania ze środków Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w 

wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

1695/13 20.02.2013r.  w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie 

z wniosku Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z siedzibą ul. 

Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn  

o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007 – 2013 wydał w dniu 30 maja 2012 roku decyzję Nr 

RPSW. IZ. UMWSW. 04.01.00-26-234/08-2012/10 nakazującą 

zwrot części środków dofinansowania ze środków Europejskie-

go Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wyso-

kości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

 

 

1696/13 20.02.2013r. zajęcia stanowiska w sprawie wstrzymania postępowania egze-

kucyjnego prowadzonego przez organ egzekucyjny - Naczelnika 

Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach  dotyczącego dłużni-

ka Pana Tomasza Dziwoń zam. Kajetanów 107, 26-

050Zagnańsk i Pani Agnieszki Dziwoń zam. Bartków 62, 26-

050 Zagnańsk prowadzących wspólnie działalność gospodarczą 

pod nazwą PHU „ELEKTRO-AUTO 2” Tomasz Dziwoń, 

Agnieszka Dziwoń w formie Spółki Cywilnej pod adresem: Ka-

jetanów Dolny 148, 26-050 Zagnańsk, w związku z wydaną 

przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 

20.06.2012 r. decyzją Nr RPSW. IZ. UMWSW. 01.01.00-26-

148/09-2012/12 dotyczącą zwrotu przez  Pana Tomasza Dziwoń 

i Panią Agnieszkę Dziwoń całości dofinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu pań-

stwa udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na 

podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-

26-148/09-00, wraz z odsetkami liczonymi  w wysokości okre-

ślonej jak dla zaległości podatkowych 

 

1697/13 20.02.2013r.  w sprawie wyboru podmiotów niezaliczonych do sektora finan-

sów publicznych oraz podziału środków na realizację 

zadań z zakresu kultury fizycznej w 2013 r.   

 

1698/13 20.02.2013r. w sprawie nadania statutu Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach   

1699/13 20.02.2013r. zmiany załącznika Nr 1 i załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 106/03 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. 

w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom 

gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego, zmienionej 

Uchwałą Nr 1669/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 22 kwietnia 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2037/09 Za-

rządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 

2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2065/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2009r., zmienionej 

Uchwałą Nr 2882/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 22 września 2010r., zmienionej Uchwałą Nr 541/11 Za-

rządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2011r., 

zmienionej Uchwałą Nr 955/12 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 7 marca 2012r.   

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1695.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1696.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1697.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1698.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1699.2013.pdf


1700/13 20.02.2013r. w sprawie powierzenia obowiązków  

w zakresie gospodarki finansowej  

i upoważnienia do składania oświadczeń woli 

P. Sochac-

ka 

1701/13 20.02.2013r. w sprawie powierzenia obowiązków  

w zakresie gospodarki finansowej  

i upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

P. Janisze- 

wski 

1702/13 20.02.2013r. w sprawie ustalenia zasad  

i okoliczności wykorzystywania Herbu Województwa Święto-

krzyskiego 

 

1703/13 20.02.2013r. w sprawie: rozłożenia na raty, ciążącej na Jadwidze i Gustawie 

małż. Jarosz, należności pieniężnej o łącznej kwocie 138 227, 30 

zł, na którą składa się zaległa z tytułu wyłączenia z produkcji na 

cele nierolnicze gruntów rolnych klas III należność w kwocie 

98 467,73 zł i opłata roczna za  2012 rok  

w kwocie 14 876,77 zł oraz odsetki ustawowe w kwocie 

24 882,80 zł  

z tytułu nieuregulowania tych należności w terminie do dnia 31 

grudnia 2012 roku 

 

1704/13 20.02.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok   

1705/13 20.02.2013r. przyjęcia Rocznego Planu Działań Informacyjnych i Promocyj-

nych  

na 2013 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

 

1706/13 28.02.2013r.    ustalenia podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów 

powiatowych na finansowanie w 2013 roku programów na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywi-

zacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań, ustalenia 

podziału środków pozostających                    w dyspozycji sa-

morządu województwa na realizację przez samorządy powiato-

we      w 2013 roku projektów systemowych w ramach Poddzia-

łania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnosze-

nie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Pro-

gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego              

z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

1707/13 28.02.2013r.   o udzieleniu dofinansowania na realizację projektu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego – Świętokrzyskiego Centrum Doskonale-

nia Nauczycieli w Kielcach pn: „Kompetentny N@uczyciel – 

kompleksowe wspieranie rozwoju szkoły”, zgodnie z „Porozu-

mieniem w sprawie dofinansowania projektu w ramach Progra-

mu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet IX Rozwój wy-

kształcenia i kompetencji        w regionach, Działanie 9.4 Wyso-

ko wykwalifikowane kadry systemu oświaty przez Wojewódz-

two Świętokrzyskie/Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Na-

uczycieli 

  

 

1708/13 28.02.2013r.  dofinansowania na realizację projektu Województwa Święto-

krzyskiego – Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczy-

cieli w Kielcach pn: „KEN – Kompetentny Europejski Nauczy-

ciel”, zgodnie z „Porozumieniem           w sprawie dofinansowa-

nia projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 

przez Województwo Świętokrzyskie/Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach   

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1700.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1701.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1702.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1703.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1704.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1705.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1706.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1707.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1708.2013.pdf


1709/13 28.02.2013r.    zmiany uchwały nr 1512/12 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie dofinanso-

wania konkursowego projektu Regionalnego Centrum Naukowo 

- Technologicznego - jednostki organizacyjnej Samorządu Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego działającej       w formie jednostki 

budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej w ramach 

Działania 2.1 „Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności 

dydaktycznej                i badawczej szkół wyższych oraz placó-

wek sektora „badania i rozwój” Osi Priorytetowej 2. „Wsparcie 

innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz 

wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego 

realizacji 

 

1710/13 28.02.2013r.    rozpatrzenia wniosku Gminy Złota z siedzibą Złota 109, 28-

425 Złota, o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Re-

gionalnym Programem Operacyjnym Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 – 2013 wydał decyzję nr RP-

SW.IZ.UMWSW.05.02.00-26-165/08-2012/16 z dnia 

08.08.2012 r. dotyczącą zwrotu części dofinansowania ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatko-

wych 

 

1711/13 28.02.2013r.    ustalenia kryterium regionalnego oraz terminu i miejsca skła-

dania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach 

działania 3.3. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej" z zakresu tworzenia              i umożliwienia dostępu 

do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji 

takiej infrastruktury, objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 

 

1712/13 28.02.2013r.     

Ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie 

pomocy na operacje          w ramach działania 3.3. "Podstawowe 

usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"   

z zakresu tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury 

szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruk-

tury, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013. 

 

1713/13 28.02.2013r.    ustalenia terminu i miejsca składania wniosków                o 

przyznanie pomocy na operacje w ramach działania 125 "Po-

prawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i 

dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 

 

1714/13 28.02.2013r.    ustalenia terminu i miejsca składania wniosków               o 

przyznanie pomocy na operacje   z zakresu działania "Poprawia-

nie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem    i dosto-

sowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolni-

czymi zasobami wodnymi "objętego Programem Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 2007-2013, 

 

1715/13 28.02.2013r.    przyjęcia zasad współpracy Województwa Świętokrzyskiego z 

innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie budo-

wy chodników przy drogach wojewódzkich, 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1709.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1710.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1711.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1712.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1713.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1714.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1715.2013.pdf


1716/13 28.02.2013r.    wyboru ofert i podziału środków na zadania z zakresu kultury 

w 2013 roku 

 

1717/13 28.02.2013r.    zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

1661/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia 

składu Komitetu Sterującego Projektu „e-Świętokrzyskie Roz-

budowa Infrastruktury Informatycznej JST” współfinansowane-

go ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.2 

Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 

 

1718/13 28.02.2013r. udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Wojewódzkiego Szpi-

tala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, 

 

1719/13 28.02.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1720/13 28.02.2013r.  Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1721/13 28.02.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok    

1722/13 28.02.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1723/13 28.02.2013r.  Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1724/13 28.02.2013r.  Zmian w budżecie województwa na 2013 rok   

1725/13 07.03.2013r. w sprawie:  przyjęcia: - Sprawozdania z realizacji Świętokrzy-

skiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia  

za rok 2012, -   Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Za-

trudnienia na rok 2013 

 

1726/13 07.03.2013r. wstępnego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia 

po I etapie  dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.6 dla 

Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyj-

nych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. 

 

1727/13 07.03.2013r. podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie wszczętego 

z urzędu  pismem znak: DFS.VI-433-RPO-4.2-47-2012.KN  

z dnia 23.05.2012 r. postępowania administracyjnego w przed-

miocie wydania decyzji w sprawie zwrotu przez Związek Gmin 

Gór Świętokrzyskich z siedzibą ul. Suchedniowska 3, 26-010 

Bodzentyn części dofinansowania wraz z odsetkami stanowią-

cego wypłaconą w dniu 12.10.2011 r. na podstawie wniosku o 

płatność nr WNP-RPSW.04.02.00-26-262/08-11 w ramach 

umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.04.02.00-26-262/08-

00 nierozliczoną płatność zaliczkową a następnie pismem znak: 

DFS.VI-433-RPO-4.2-53-2012.KN z dnia 12.06.2012 r. rozsze-

rzonego o zakres wskazany w wezwaniu do zwrotu dofinanso-

wania wraz z odsetkami z dnia 15.05.2012 r. 

 

1728/13 07.03.2013r. upoważnienia Pana Jana Maćkowiaka - przedstawiciela Woje-

wództwa Świętokrzyskiego do głosowania na Zgromadzeniu 

Wspólników za likwidacją Spółki Lotnisko Kielce Sp. Z o.o. w 

Masłowie.    

 

1729/13 07.03.2013r. Wyrażenia opinii na temat włączenia do obszaru Specjalnej Stre-

fy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. – Podstrefa Kielce, nie-

ruchomości gruntowych położonych w Kielcach,  

o łącznej powierzchni 5,9167 ha. 

 

1730/13 07.03.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na reali-

zację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 0353 T, odcinek ulica Stawowa      w Pierzchnicy 

". 

 

1731/13 07.03.2013r. wskazania przedstawiciela Zarządu Województwa Świętokrzy-  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1716.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1717.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1718.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1719.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1720.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1721.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1722.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1723.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1724.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1725.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1726.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1727.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1728.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1729.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1730.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1731.2013.pdf


skiego do Rady Społecznej  Doradztwa Rolniczego działającej 

przy Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modli-

szewicach 

1732/13 07.03.2013r. powołania członków Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego 

działającej przy Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolnicze-

go w Modliszewicach  

 

1733/13 07.03.2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie re-

alizacji zadań publicznych z zakresu działań na rzecz 

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego w 2013 roku. 

 

1734/13 07.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z 

tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świę-

tokrzyskiego nieruchomości oołożonej w Chełmcach, gmina 

Strawczyn, oznaczonej w ewidencji  

gruntów jako działki: nr 732/1 i nr 733/1 o łącznej pow. 0,0195 

ha,  

wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748. 

 

1735/13 07.03.2013r.  w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na 

realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2013 r. 

 

1736/13 07.03.2013r.   w sprawie przyjęcia „Planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie na rok 

2013”, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli w 2013 r. oraz specjalności i form 

kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane  

 

1737/13 07.03.2013r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na re-

alizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 

w 2013r. 

 

1738/13 07.03.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1739/13 07.03.2013r. zmiany uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długotermino-

wej  

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała  

w Czerwonej Górze 

 

1740/13 07.03.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1741/13 07.03.2013r. przyjęcia stanowiska Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

w sprawie konsultowanego dokumentu  służb Dyrekcji General-

nej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej, zawierającego projekt 

wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa  

na lata 2014 – 2020 

 

1742/13 13.03.2013r.  zatwierdzenia Cennika Usług Świętokrzyskiego Ośrodka Do-

radztwa Rolniczego w Modliszewicach 

 

1743/13 13.03.2013r.  zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Programu Działalności 

Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modlisze-

wicach za 2012 rok 

 

1744/13 13.03.2013r.  decyzji o zwrocie przez Gminę Starachowice z siedzibą ul. Ra-

domska 45, 27-200 Starachowice części dofinansowania udzie-

lonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie 

Umowy o dofinansowanie nr UDR-RPSW.05.03.0-26-279/08-

00 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych   

 

1745/13 13.03.2013r.    zmiany uchwały nr 2745/10 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie dofinansowania 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1732.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1733.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1734.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1735.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1736.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1737.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1738.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1739.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1740.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1741.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1742.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1743.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1744.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1745.2013.pdf


indywidualnego projektu kluczowego Województwa Święto-

krzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruk-

tury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 

w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa 

informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

1746/13 13.03.2013r.    przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finanso-

wego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach 

za rok 2012 

 

1747/13 13.03.2013r.   przyjęcia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2012 oraz podziału zysku 

za 2012r  

 

1748/13 13.03.2013r.    wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przej-

ścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego 

nieruchomości położonej w Strawczynku, gmina Strawczyn, 

oznaczonej w ewidencji  

gruntów jako działka nr 392/2 o pow. 0,0154 ha, wydzielonej 

pod  

poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748 

 

1749/13 13.03.2013r.    podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-

blicznego                 i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 

1536 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań publicznych  w 

2013 r. z zakresu:  ochrony i promocji zdrowia – programy 

zdrowotne, zwalczania narkomanii 

 

1750/13 13.03.2013r.    zmiany składu Rad Społecznych: Świętokrzyskiego Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze  

 

1751/13 13.03.2013r.    zmiany składu Rad Społecznych: Świętokrzyskiego Centrum 

Onkologii w Kielcach 

 

1752/13 13.03.2013r.    Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1753/13 13.03.2013r. W sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod 

uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw 

w 2013 roku w województwie świętokrzyskim 

 

1754/13 21.03.2013r. Zatwierdzenia sprawozdania rocznego Świętokrzyskiego Zarzą-

du Dróg Wojewódzkich w Kielcach z wykonania planu rzeczo-

wo – finansowego za 2012 rok 

 

1755/13 21.03.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na reali-

zację inwestycji drogowej dla zadania pn.: " Budowa drogi 

gminnej klasy -l Ulicy Stawki w Ostrowcu Świętokrzyskim 

wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia 

ulicznego" realizowana w ramach zadania inwestycyjnego "roz-

budowa  Ulicy Stawki w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z bu-

dową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego" 

 

1756/13 21.03.2013r. w sprawie wprowadzenia do planu zamówień publicznych na 

rok 2013 zadania pn. zakup oprogramowania pn. Analiza Prze-

wozów – Rozliczenia firmy Informica   

 

1757/13 21.03.2013r. w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych    w 

art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 

poz. 1536 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań w 2013 r.  z 

zakresu:  

1. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-

wych,  

2. pomocy społecznej, 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1746.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1747.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1748.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1749.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1750.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1751.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1752.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1753.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1754.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1755.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1756.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1757.2013.pdf


3. przeciwdziałania przemocy. 

1758/13 21.03.2013r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Nowa jakość w za-

kresie monitorowania polityk publicznych  

w województwie świętokrzyskim" 

 

1759/13 21.03.2013r. zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007 – 2013, przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 

1086/12  z dnia 9 maja 2012 r. 

 

1760/13 21.03.2013r. zmiany uchwały nr 2302/09 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Regu-

laminu konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 

Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 

oraz  

zmiany uchwały nr 2655/10 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Regula-

minu konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 

Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 przyjętego uchwałą nr 2302/09 Zarządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku oraz 

wstępnego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w 

ramach konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 

Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007–2013 

 

1761/13 21.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowego kierunku 

kształcenia w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecz-

nych w Skarżysku - Kamiennej 

 

1762/13 21.03.2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planu 

finansowego za 2012 rok, przedłożonych przez wojewódzkie 

samorządowe instytucje kultury 

 

1763/13 21.03.2013r. w sprawie powołania Zespołu Kwalifikującego do spraw przy-

znawania świadczeń stypendialnych. 

 

1764/13 21.03.2013r. zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Woje-

wódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Włady-

sława Buszkowskiego w Kielcach 

 

1765/13 21.03.2013r. zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Święto-

krzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach  

 

1766/13 21.03.2013r. W SPRAWIE : informacji o stanie mienia samorządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego 

 

1767/13 21.03.2013r. w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położo-

nej we Włoszczowie, oznaczonej  

w ewidencji gruntów w obrębie 0007 jako działki: nr 3950/8, nr 

3954/2,  

nr 3955/2 i nr 3956/3 o łącznej pow. 0,2523 ha 

 

1768/13 21.03.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1769/13 21.03.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1770/13 21.03.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok    

1771/13 21.03.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1758.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1759.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1760.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1761.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1762.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1763.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1764.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1765.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1766.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1767.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1768.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1769.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1770.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1771.2013.pdf


1772/13 21.03.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok Nie RIO 

1773/13 21.03.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1774/13 21.03.2013r.  zmian w budżecie województwa na 2013 rok    

1775/13 21.03.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1776/13 28.03.2013r. W sprawie  udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Woje-

wódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. 

Buszkowskiego w Kielcach 

 

1777/13 28.03.2013r.  sprawozdanie z wykonania budżetu  

1778/13 28.03.2013r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich 

jednostek budżetowych 

 

1779/13 28.03.2013r.   pożyczka dla Czerwonej Góry   

1780/13 28.03.2013r.    zmiany uchwały Nr 2831/10 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie warunkowe-

go wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działa-

nia 4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i 

energetycznej" w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr 1/10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

 

1781/13 28.03.2013r.   warunkowy wybór projektu Gminy Górno pn.: "Rozbudowa 

istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszą-

cą         w Cedzynie" z Działania 4.1 "Rozwój regionalnej infra-

struktury ochrony środowiska i energetycznej" oraz zmiany 

uchwały Nr 2163/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.1 

"Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i ener-

getycznej" w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

3/09 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,  

 

1782/13 28.03.2013r.  zmiany uchwały Nr 1537/09 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie warunkowego 

wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 

4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i 

energetycznej” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr 3/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

1783/13 28.03.2013r.    zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Muzeum Wsi kie-

leckiej w Kielcach 

 

1784/13 28.03.2013r.   wyrażenia zgody na powołanie zastępcy dyrektora Muzeum 

Wsi Kieleckiej w Kielcach  

 

1785/13 28.03.2013r.    przyznania stypendiów sportowych zawodnikom            w ka-

tegoriach młodzieżowych reprezentującym Województwo Świę-

tokrzyskie  i osiągającym wysokie wyniki sportowe, 

 

1786/13 28.03.2013r.    w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyj-

nym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskie-

go w Kielcach 

 

1787/13 28.03.2013r.  Ustanowienia pana Damiana Urbanowskiego  

1788/13 28.03.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1789/13 28.03.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1790/13 28.03.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1791/13 28.03.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1772.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1773.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1774.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1775.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1776.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1777.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1778.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1779.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1780.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1781.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1782.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1783.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1784.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1785.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1786.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1787.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1788.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1789.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1790.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1791.2013.pdf


1792/13 28.03.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok   

1793/13 28.03.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1794/13 28.03.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1795/13 28.03.2013r. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

przez podmioty lecznicze za  2012r. 

 

1796/13 3.04.2013r. powołania Kierownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-

nego im. Św. Rafała                      w Czerwonej Górze 

 

1797/13 3.04.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1798/13 3.04.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1799/13 3.04.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1800/13 3.04.2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyj-

nym Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

 

1801/13 11.04.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na reali-

zację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa ciągu 

dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, Gmina 

Skarżysko Kościelne, pow. skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska, 

Gmina Wąchock, pow. starachowicki)", 

 

1802/13 11.04.2013r.  wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na re-

alizację inwestycji drogowej dla planowanego przedsięwzięcia: 

Budowa drogi gminnej w Busku Zdroju w ramach zadania pn: " 

Budowa łącznika ul. Grotta z ul. 1-go Maja w Busku Zdroju" 

 

1803/13 11.04.2013r. ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2013 roku 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na 

obszarze województwa świętokrzyskiego 

 

1804/13 11.04.2013r.  wskazania przedstawicieli Województwa Świętokrzyskiego do 

Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Kielcach,   

 

1805/13 11.04.2013r. przyjęcie eksperckiej wersji projektu aktualizacji Strategii roz-

woju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 - w celu 

wykorzystania do dalszych prac nad przygotowaniem projektu 

Strategii 

 

1806/13 11.04.2013r. podjęcia uchwały dotyczącej powołania Komisji Konkursowej 

opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert 

na wsparcie zadań z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2013 roku 

 

1807/13 11.04.2013r.  Ogłoszenia otwartego I konkursu ofert na wsparcie ze środków 

PFRON w 2013 realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawo-

dowej i społecznej osób niepełnosprawnych  zlecanych funda-

cjom oraz organizacjom pozarządowym 

 

1808/13 11.04.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1809/13 11.04.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1810/13 11.04.2013r. Udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego 

w Kielcach  

 

1811/13 11.04.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1812/13 11.04.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1813/13 11.04.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1814/13 11.04.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1815/13 11.04.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1792.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1793.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1794.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1795.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1796.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1797.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1798.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1799.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1800.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1801.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1802.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1803.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1804.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1805.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1806.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1807.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1808.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1809.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1810.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1811.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1812.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1813.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1814.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1815.2013.pdf


1816/13 17.04.2013r.  ustanowienia Pana Damiana Urbanowskiego, Dyrektora Święto-

krzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Pełno-

mocnikiem do spraw Projektu pn.: "Rozbudowa drogi woje-

wódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek" w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 

 

1817/13 17.04.2013r.  wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na reali-

zację inwestycji drogowej dla planowanego przedsięwzięcia: " 

Budowa drogi gminnej od km 0+000 do  

km 1+122,60 wraz z budową chodnika od drogi wojewódzkiej 

nr 786 do drogi wojewódzkiej nr 761 w m. Piekoszów gm. Pie-

koszów"  

 

1818/13 17.04.2013r.   wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na re-

alizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa dróg gmin-

nych wraz z niezbędną infrastrukturą dla terenów inwestycyj-

nych w miejscowości Grzybów - Strefa A" realizowana w ra-

mach projektu pn.: " Staszowski obszar gospodarczy szansą dla 

regionu" 

 

1819/13 17.04.2013r.  wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na reali-

zację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa ul. Ogro-

dowej w Bogorii" 

 

1820/13 17.04.2013r.  zmiana uchwały Nr 1601/09 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie warunkowego 

wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 

6.2 „Rewitalizacja małych miast” w ramach dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr 5/08 z Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

1821/13 17.04.2013r.  podziału środków PFRON w 2013r. na realizację zadań Samo-

rządu Województwa Świętokrzyskiego wynikających z ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie: 

- dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity 

Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), dotyczących 

obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób 

niepełnosprawnych,             z wyjątkiem rozbiórki tych obiek-

tów; 

- dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów ak-

tywności zawodowej 

 

1822/13 17.04.2013r.  w sprawie ponownego ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla  

podmiotów określonych w  art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 

1536z późn zm.) na wspieranie realizacji zadań publicz-

nych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku z 

zakresu:  

1. ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne,  

2. zwalczania narkomanii. 

 

1823/13 17.04.2013r.  odwołania Pana Przemysława Westfala z funkcji Dyrektora Wo-

jewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czer-

wonej Górze 

 

1824/13 17.04.2013r.  wyrażenia stanowiska w przedmiocie ograniczenia działalności 

leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 

poprzez likwidację Zakładu Medycyny Sądowej. 

 

1825/13 17.04.2013r.  zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1816.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1817.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1818.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1819.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1820.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1821.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1822.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1823.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1824.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1825.2013.pdf


1826/13 17.04.2013r.  w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki fi-

nansowej  

i upoważnienia do składania oświadczeń woli 

A. Bąk 

1827/13 17.04.2013r.  w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki fi-

nansowej  

i upoważnienia do składania oświadczeń woli 

A. Sztok-

fisz 

1828/13 24.04.2013r. informacja za I kwartał 2013r. 

z wykonania budżetu  

Nie RIO 

1829/13 24.04.2013r.   zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego 

Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modlisze-

wicach za 2012 rok  

 

1830/13 24.04.2013r.    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Święto-

krzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

za 2012 rok 

 

1831/13 24.04.2013r.    dokonania wyboru ofert i ich zatwierdzenia na realizację zadań 

wraz z proponowanymi kwotami dotacji dla podmiotów okre-

ślonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia-

łalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie za-

dań z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2013 roku 

 

1832/13 24.04.2013r.    wstrzymania wykonalności decyzji Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.05.02.00-26-165/08-

2013/06 z dnia 28.02.2013 r. do czasu uprawomocnienia się wy-

roku sądu administracyjnego w sprawie Skargi złożonej przez 

Gminę Złota z siedzibą Złota 109, 28-425 Złota 

 

1833/13 24.04.2013r.   wniosku Gminy Piekoszów z siedzibą ul. Częstochowska 66a, 

26-065 Piekoszów, o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarzą-

dzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 wydał w dniu 9 stycznia 

2013 r. decyzję nr RPSW.IZ.UMWSW.03.02.00-26-089/08-

2013/01 orzekającą o zwrocie części dofinansowania ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatko-

wych  

 

1834/13 24.04.2013r.   decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu przez Gmi-

nę Daleszyce z siedzibą Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce, części 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego udzielonego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-

RPSW.04.01.00-26-256/08-00 wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych  

 

1835/13 24.04.2013r. ponownego rozpatrzenia sprawy, w której Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007 – 2013 wydał w dniu 16.01.2013 r. decyzję nr RP-

SW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-148/09-2013/02 odmawiającą 

stwierdzenia nieważności decyzji nr RP-

SW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-148/09-2012/12 z dnia 

20.06.2012 r. dotyczącej zwrotu całości dofinansowania ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i bu-

dżetu państwa udzielonego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1826.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1827.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1828.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1829.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1830.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1831.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1832.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1833.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1834.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1835.2013.pdf


2013 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-

RPSW.01.01.00-26-148/09-00, wraz              z odsetkami liczo-

nymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych 

przez Pana Tomasza Dziwoń zamieszkałego Kajetanów 107, 26-

050 Zagnańsk i Panią Agnieszkę Dziwoń zamieszkałą Bartków 

62, 26-050 Zagnańsk, Wspólników Spółki Cywilnej pod nazwą: 

PHU „ELEKTRO – AUTO 2” Tomasz Dziwoń, Agnieszka 

Dziwoń pod adresem: Kajetanów Dolny 148, 26-050 Zagnańsk,  

1836/13 24.04.2013r.    zmiany dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie 

działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją 

projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przyjętych 

uchwałą  nr 1954/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

w dniu 12 sierpnia 2009 roku 

 

1837/13 24.04.2013r.   przyjęcia projektu prognozy oddziaływania na środowisko oraz 

przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania dla eks-

perckiej wersji projektu aktualizacji Strategii rozwoju woje-

wództwa świętokrzyskiego do roku 2020  

 

1838/13 24.04.2013r.    powołanie Grupy Roboczej ds. Rekomendacji do Regionalne-

go Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014 - 2020 oraz Zespołu Redakcyjno - Programowego ds. 

Opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

 

1839/13 24.04.2013r.    zmiany uchwały Nr 438/11 Zarządu Województwa z dnia 6 

lipca 2011r w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej do spraw 

rozwoju Województwa Świętokrzyskiego zmienionej uchwała 

Nr 1423/12 z dnia 24 października 2012r. 

 

1840/13 24.04.2013r.    wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla planowanego przedsięwzię-

cia: "Przebudowa drogi gminnej b/n od km 0+000 do km 

0+796,60 od drogi powiatowej nr 0284T do drogi powiatowej nr 

0286T przez wieś w m. Brynica gm. Piekoszów 

 

1841/13 24.04.2013r.    wyrażenia opinii Zarządu Województwa do projektu "Założeń 

do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Gminy Bieliny" na lata 2013 - 2028, w zakresie ko-

ordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z poli-

tyką energetyczną państwa 

 

1842/13 24.04.2013r.    wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany w załączniku do 

Uchwały nr 1651/13 z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie 

"przyjęcia warunków realizacji zadania w ramach projektu sys-

temowego pn.: "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" 

współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 

Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Inno-

wacji, przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w 

Podzamczu Chęcińskim, 

 

1843/13 24.04.2013r. pożyczki krótkoterminowej dla Muzeum Narodowego w Kiel-

cach 

 

1844/13 24.04.2013r.  zmian w  budżecie województwa na 2013 rok       

1845/13 24.04.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok     

1846/13 24.04.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok     

1847/13 24.04.2013r.  wyznaczenia dwóch reprezentantów Województwa Świętokrzy-

skiego do Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyski Fundusz Porę-

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1836.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1837.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1838.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1839.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1840.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1841.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1842.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1843.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1844.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1845.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1846.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1847.2013.pdf


czeniowy Sp. z o.o. w Kielcach 

1848/13 08.05.2013r. warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wspar-

cia z Działania 3.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury 

komunikacyjnej”  oraz zmiany Uchwały Nr  1674/09 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku  

w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych 

do wsparcia z Działania 3.2 „Rozwój systemów lokalnej infra-

struktury komunikacyjnej” w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr 6/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

1849/13 08.05.2013r. zmiany Uchwały nr 1678/13  z dnia 14 lutego 2013 roku w 

sprawie: Dodatkowego wyboru projektów znajdujących się na 

Listach rezerwowych w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie 

wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalne-

go Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007-2013 

 

1850/13 08.05.2013r. zmiany uchwały Nr 540/11 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 7 września 2011 r. w sprawie dofinansowania in-

dywidualnego projektu kluczowego jednostki organizacyjnej 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej 

osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowocze-

snej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jako-

ści systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

 

1851/13 08.05.2013r. w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o udzielenie 

dotacji w 2013 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabyt-

ków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego  

 

1852/13 08.05.2013r.  wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na re-

alizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa skrzy-

żowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżo-

wania cztero wlotowego dróg powiatowych w Skarżysku-

Kościelnym o nazwie: 

droga nr 0555T - ul. Szkolna, droga nr 0556T - ul. Kolonia, dro-

ga nr 0557T -  

ul. Kościelna i ul. Iłżecka"   

 

1853/13 08.05.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na reali-

zację inwestycji drogowej dla planowanego przedsięwzięcia: 

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T Zawada-Szewce-

Zagrody na odcinku Szewce-Osiedle Pod Lasem wraz z budową 

ciągu pieszo-rowerowego od km: 4+108 do km: 5+100" 

 

1854/13 08.05.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na reali-

zację inwestycji drogowej pod nazwą: "Przebudowa drogi po-

wiatowej Nr 0265T Mieczyn - Występy" 

 

1855/13 08.05.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na reali-

zację inwestycji drogowej dla planowanego przedsięwzięcia: 

"Budowa drogi od Bartkowa do Goleniaw, gm. Zagnańsk oraz 

przebudowę infrastruktury technicznej" 

 

1856/13 08.05.2013r.  wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na re-

alizację inwestycji drogowej dla planowanego przedsięwzięcia: 

"Budowa drogi od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin-Zacisze, 

gm. Zagnańsk oraz przebudowa infrastruktury technicznej" 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1848.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1849.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1850.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1851.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1852.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1853.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1854.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1855.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1856.2013.pdf


 

1857/13 08.05.2013r.    w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącego uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w 

sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla wojewódz-

twa świętokrzyskiego” 2012-2018, w części odnoszącej się do § 

2, tabela nr 2 w zakresie regionu 4 gospodarki odpadami komu-

nalnymi i przeprowadza jego konsultacji ze Świętokrzyską Radą 

Działalności Pożytku Publicznego 

 

1858/13 08.05.2013r. w sprawie podejmowania inicjatywy Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego w zakresie aktualizacji „Planu gospodarki 

odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 

 

1859/13 08.05.2013r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki fi-

nansowej  

i upoważnienia do składania oświadczeń woli 

Tomasz 

Janusz 

1860/13 08.05.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod 

nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- wojewódz-

two świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy Mało-

goszcz, powiat jędrzejowski 

 

1861/13 08.05.2013r. udzielenia Pożyczki Długoterminowej dla Wojewódzkiego Spe-

cjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach 

 

1862/13 08.05.2013r. 

 

w sprawie ogłoszenia informacji  

o wykonaniu Budżetu  Województwa za 2012 rok 

Nie RIO 

1863/13 08.05.2013r. 

 

zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1864/13 08.05.2013r. 

 

zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1865/13 08.05.2013r. 

 

zmian w budżecie województwa na 2013 rok 

 

 

1866/13 08.05.2013r. 

 

zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1867/13 08.05.2013r. 

 

zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1868/13 08.05.2013r. 

 

zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1869/13 08.05.2013r. w   sprawie   udzielenia      Pożyczki    Krótkoterminowej dla 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala   Dziecięcego Im. 

Władysława Buszkowskiego  w  Kielcach   

 

1870/13 08.05.2013r. przyjęcia wstępnego projektu Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

jako dokumentu do dalszych prac 

 

1871/13 15.05.2013r. zmiana Uchwały nr 1061/12 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia 

Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4  w 

ramach Działania 2.1 „Rozwój innowacji, wspieranie działalno-

ści dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek 

sektora „badania i rozwój”” Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, 

przesunięcie 3 projektów           z Listy rezerwowej projektów 

zaakceptowanych pod względem merytoryczno – technicznym, 

oczekujących na ewentualne podpisanie pre-umowy w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Dzia-

łania 2.1  „Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydak-

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1857.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1858.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1859.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1860.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1861.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1862.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1863.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1864.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1865.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1866.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1867.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1868.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1869.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1870.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1871.2013.pdf


tycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „ba-

dania i rozwój””  Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013  oraz zmiana 

Uchwały nr 1544/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia  

5 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 1061/12 Za-

rządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2012 

roku w sprawie  przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Osi Priorytetowej 2 Wsparcie 

innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz 

wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działania 2.1 Rozwój 

innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej 

szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2007–2013 oraz wyboru projektów wstępnie wy-

branych do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji, 

wpieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyż-

szych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007–2013   

1872/13 15.05.2013r. zmiany uchwały Nr 1601/09 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie warunkowego 

wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 

6.2 „Rewitalizacja małych miast” w ramach dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr 5/08 z Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

1873/13 15.05.2013r.    ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skar-

żysku-Kamiennej oraz określenia regulaminu konkursu 

 

1874/13 15.05.2013r.    wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa odcin-

ka drogi gminnej Przyborowice-Ceber-Kolonia Ceber", 

 

1875/13 15.05.2013r.    wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla planowanego przedsięwzię-

cia: "Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 761 w miejscowości Jaworznia na odcinku od 

km 4+513 do km 5+195 oraz w miejscowości Piekoszów na od-

cinku od km 6+105 do km 6+477 i od km 7+700 do km 8+450", 

 

1876/13 15.05.2013r.    wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Stabilizacja 

osuwiska wraz            z odbudową drogi gminnej nr 366208T w 

Połańcu, 

 

1877/13 15.05.2013r.    wyrażenia zgody na powierzenie kompleksowej organizacji 

branżowego forum innowacji pn.: „INNOWACJE W EDUKA-

CJI” Świętokrzyskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach oraz podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Warunków 

realizacji Zadania polegającego na kompleksowej organizacji 

przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach branżowego forum innowacji pn.: „Innowacje w Edu-

kacji” w ramach projektu systemowego pn.: "Kręgi Innowacji – 

rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności wo-

jewództwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu" PO KL 

2007-2013 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1872.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1873.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1874.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1875.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1876.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1877.2013.pdf


1878/13 15.05.2013r.    wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokaliza-

cji regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod 

nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- wojewódz-

two świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy Mało-

goszcz, powiat jędrzejowski 

 

1879/13 15.05.2013r.   wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokaliza-

cji regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod 

nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - wojewódz-

two świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy  Mało-

goszcz, powiat jędrzejowski oraz gminy Krasocin powiat włosz-

czowski  

 

1880/13 15.05.2013r.   wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokaliza-

cji regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod 

nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- wojewódz-

two świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy Mało-

goszcz, powiat jędrzejowski oraz gminy Łopuszno, powiat kie-

lecki  

 

1881/13 15.05.2013r.    wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokaliza-

cji regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod 

nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - wojewódz-

two świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy  Mało-

goszcz, powiat jędrzejowski 

 

1882/13 15.05.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok   

1883/13 15.05.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1884/13 15.05.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok   

1885/13 15.05.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1886/13 15.05.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok   

1887/13 15.05.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1888/13 15.05.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok   

1889/13 15.05.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1890/13 15.05.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok   

1891/13 15.05.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1892/13 22.05.2013r.   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Woje-

wódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kiel-

cach za 2012 r. 

 

1893/13 22.05.2013r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Woje-

wódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach za 

2012 rok.   

 

1894/13 22.05.2013r.    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum 

Wsi Kieleckiej w Kielcach za 2012 rok 

 

1895/13 22.05.2013r.    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru 

im. S. Żeromskiego w Kielcach za 2012 rok 

 

1896/13 22.05.2013r.   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Filharmo-

nii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach za 2012 rok.  

 

1897/13 22.05.2013r.    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Europej-

skiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie za 

2012 rok. 

 

1898/13 22.05.2013r.    wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla planowanego przedsięwzię-

cia: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0294T w msc. Tumlin-

Zacisze, gm. Zagnańsk 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1878.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1879.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1880.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1881.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1882.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1883.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1884.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1885.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1886.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1887.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1888.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1889.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1890.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1891.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1892.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1893.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1894.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1895.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1896.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1897.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1898.2013.pdf


1899/13 22.05.2013r.    przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Święto-

krzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/537/09 Sejmi-

ku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2009 

roku w sprawie zmian Uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 roku oraz 

zmian w Statucie Regionalnego Centrum Naukowo-

Technologicznego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 

XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 

lutego 2009 roku 

 

1900/13 22.05.2013r.    zmiany  uchwały Nr 2495/10 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie warunkowego 

wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 

6.2 „Rewitalizacja małych miast” w  ramach dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr 5/09 Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

1901/13 22.05.2013r.   zmiany uchwały Nr 540/11 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 7 września 2011 r. w sprawie dofinansowania 

indywidualnego projektu kluczowego jednostki organizacyjnej 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej 

osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowocze-

snej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jako-

ści systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji  

 

1902/13 22.05.2013r.    warunkowego wyboru projektu Gminy Ożarów pn.: "Wymia-

na sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz wykonanie sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w 

miejscowości Lasocin - gmina Ożarów" z Działania 4.1 "Roz-

wój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska      i energe-

tycznej" oraz zmiany uchwały Nr 2163/09 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie 

warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wspar-

cia z Działania 4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony 

środowiska i energetycznej" w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr 3/09 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

 

1903/13 22.05.2013r. zmiany uchwały nr 548/11 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Regu-

laminu konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych 

przedsiębiorstw w ramach Osi Priorytetowej 1 – Rozwój przed-

siębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, ma-

łych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

oraz zmiany uchwały nr 1162/12 Zarządu Województwa Świę-

tokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zmiany 

uchwały nr 548/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 14 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu 

konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsię-

biorstw w ramach Osi Priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębior-

czości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz wy-

boru projektów do dofinansowania w ramach konkursu za-

mkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1899.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1900.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1901.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1902.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1903.2013.pdf


w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, 

 

1904/13 22.05.2013r.    Udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Koziełło- Dyrektoro-

wi Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Kielcach do przeprowadzenia negocjacji i ustalenia warunków 

nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Daleszyce nakładów 

w formie infrastruktury (parking, południowo–wschodni, prze-

pompownią wód deszczowych i kanalizacją deszczową, oświe-

tlenie, boiska sportowe 4 szt., molo południowe, slip, scena, pla-

ża, alejki) znajdującej się        w bezpośrednim sąsiedztwie 

zbiornika wodnego „Borków” poniesionych  przez Wojewódz-

two Świętokrzyskie 

 

1905/13 22.05.2013r.   rozpatrzenia wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego uchwały Nr 

XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 

czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpa-

dami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018,            w 

części odnoszącej się do § 2, tabela nr 2 w zakresie regionu 4 

gospodarki odpadami komunalnymi ze Świętokrzyską Radą 

Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarzą-

dowymi i innymi podmiotami i przedłożenie go Sejmikowi Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego celem uchwalenia  

 

1906/13 22.05.2013r.   zarządzenia przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierow-

nika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała 

w Czerwonej Górze oraz powołania komisji konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na ww. stanowisko 

 

1907/13 22.05.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1908/13 22.05.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1909/13 22.05.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1910/13 22.05.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1911/13 22.05.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1912/13 22.05.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1913/13 22.05.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1914/13 22.05.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1915/13 29.05.2013r. przesunięcia kwoty 942 914,63 zł  

z indywidualnego projektu kluczowego „Centrum Tradycji i 

Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków 

Świętego Krzyża – etap II” na indywidualny projekt kluczowy 

„Centrum Tradycji Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z re-

stauracją zabytków Świętego Krzyża – etap I”, realizowanych 

przez Gminę Bieliny w partnerstwie z Misjonarzami Oblatami 

Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu w ramach Działania 2.3 

Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Oś 2 Wsparcie in-

nowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz 

wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 

 

1916/13 29.05.2013r. zmiany uchwały nr  1678/13 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia  14 lutego  2013 roku w sprawie:  Dodatko-

wego wyboru projektów znajdujących się na Listach rezerwo-

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1904.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1905.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1906.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1907.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1908.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1909.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1910.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1911.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1912.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1913.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1914.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1915.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1916.2013.pdf


wych w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

1917/13 29.05.2013r. w sprawie zlecenia Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży 

realizacji zadania publicznego pn. Popularyzacja aktywności 

młodzieżowej – konferencja „Energia Młodych” oraz konkurs 

dla instytucji pracujących z młodzieżą,  

z pominięciem otwartego konkursu ofert 

 

1918/13 29.05.2013r. w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 

11 ust.  

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 

z późn. zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku  

z zakresu ochrony i Promocji zdrowia  

– programy zdrowotne oraz zwalczania narkomanii.  

 

1919/13 29.05.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1920/13 29.05.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1921/13 29.05.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1922/13 29.05.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1923/13 29.05.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1924/13 29.05.2013r. powierzenia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze Panu Yo-

ussefowi Sleimanowi 

 

1925/13 6.06.2013r. przyjęcia proponowanego sposobu wdrożenia rekomendacji z 

raportu ewaluacyjnego "Ocena skuteczności działania funduszy 

pożyczkowych i poręczeniowych, które otrzymały dofinanso-

wanie w ramach RPOWŚ 2007-2013", 

 

1926/13 6.06.2013r. przyjęcia proponowanego sposobu wdrożenia rekomendacji z 

raportu ewaluacyjnego "Analiza i ocena wydatkowania środków      

w ramach RPOWŚ 2007-2013 na projekty z zakresu edukacji, 

kultury, turystyki       i sportu oraz zbadanie potrzeb samorzą-

dów lokalnych w zakresie tego typu inwestycji w latach 2014-

2020" 

 

1927/13 6.06.2013r. przyjęcia Prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktu-

alizacji Strategii Rozwoju  Województwa Świętokrzyskiego do 

roku 2020 

 

1928/13 6.06.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na reali-

zację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa bus-pasów 

w ciągu ul. Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa w Kiel-

cach na odcinku od ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniami" 

Etap I-odcinek od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego 

 

1929/13 6.06.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na reali-

zację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa ul. 

Sławkowskiej     w Kielcach", 

 

1930/13 6.06.2013r. wyrażenia zgody na przeznaczenie kwoty w wysokości 5.000 zł 

na zlecenie wykonania opinii biegłego rzeczoznawcy w zakresie 

określenia terenów lotniczych lotniska w Masłowie dających 

podstawę do zwolnienia z podatku od nieruchomości 

 

1931/13 6.06.2013r. zamiaru przedłużenia powierzenia pani Urszuli Salwie stanowi-

ska dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kiel-

cach 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1917.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1918.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1919.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1920.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1921.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1922.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1923.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1924.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1925.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1926.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1927.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1928.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1929.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1930.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1931.2013.pdf


1932/13 6.06.2013r. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia kon-

kursu na stanowisko dysektora Centrum Kształcenia Pracowni-

ków Służb Społecznych w Skarżysku –Kamiennej 

 

1933/13 6.06.2013r. załatwienia wniosku Kopalni Granitu „Kamienna Góra” Sp. z o. 

o. w Micigoździe, gm. Piekoszów w sprawie podjęcia przez Za-

rząd Województwa Świętokrzyskiego uchwały dotyczącej przy-

jęcia projektu zmiany uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie 

wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świę-

tokrzyskiego” 2012-2018 i skierowanie ww. projektu uchwały 

pod obrady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 

1934/13 6.06.2013r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji za-

dań publicznych z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2013 roku 

– II edycja 

 

1935/13 6.06.2013r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przej-

ścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego 

nieruchomości położonej w Rudzie Strawczyńskiej, gmina 

Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 

282/5 o pow. 0,0298 ha, wydzielonej pod poszerzenie  

drogi wojewódzkiej Nr 786 

 

1936/13 6.06.2013r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przej-

ścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego 

nieruchomości  położonej w Chełmcach, gmina Strawczyn, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 751/1 o pow. 

0,0321 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 

748 

 

1937/13 6.06.2013r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przej-

ścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego 

nieruchomości  

położonej w Strawczynie, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewi-

dencji  

gruntów jako działka nr 792/5 o pow. 0,0126 ha, wydzielonej 

pod  

poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748 

 

1938/13 6.06.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod 

nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- wojewódz-

two świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy Bliżyn i 

Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski 

 

1939/13 6.06.2013r. Wyznaczenie przedstawiciela reprezentującego Województwo 

Świętokrzyskie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ak-

cjonariuszy Spółki „Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A 

 

1940/13 6.06.2013r. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariu-

szy Spółki „Uzdrowisko Busko – Zdrój” Spółka Akcyjna z sie-

dzibą  w Busku-Zdroju 

 

1941/13 6.06.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1942/13 6.06.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1943/13 6.06.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1944/13 12.06.2013r. zmiana uchwały Nr 1601/09 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie warunkowego 

wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 

6.2 „Rewitalizacja małych miast” w ramach dwuetapowego 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1932.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1933.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1934.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1935.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1936.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1937.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1938.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1939.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1940.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1941.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1942.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1943.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1944.2013.pdf


konkursu zamkniętego nr 5/08 z Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

1945/13 12.06.2013r. zatwierdzenia listy operacji w ramach działania 125 "Poprawia-

nie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostoso-

wywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objęte-

go Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

1946/13 12.06.2013r. przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzy-

skiego  

w sprawie zmiany statutu Świętokrzyskiemu Zarządowi Melio-

racji i Urządzeń Wodnych  

w Kielcach 

 

1947/13 12.06.2013r. zmiana uchwały Nr 1829/09 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie warunkowe-

go wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działa-

nia 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspie-

ranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” w ramach dwueta-

powego konkursu zamkniętego nr 1/09 oraz 2/08 z Regionalne-

go Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007 – 2013 

 

1948/13 12.06.2013r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń 

woli oraz powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki fi-

nansowej 

 

1949/13 12.06.2013r. dotyczy zadania pn.: "Budowa pętli autobusowej przy ul. Woj-

ska Polskiego na Bukówce w Kielcach wraz z budową parkingu 

przesiadkowego" realizowana w ramach inwestycji pn.: "Budo-

wa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiad-

kowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manew-

rowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskie-

go" 

 

1950/13 12.06.2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z 

tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świę-

tokrzyskiego nieruchomości położonej w Promniku, gmina 

Strawczyn, oznaczonej  

w ewidencji gruntów jako działka  

nr 661/1 o pow. 0,0138 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi  

wojewódzkiej Nr 786 

 

1951/13 12.06.2013r. podziału środków PFRON w 2013r.  

w ramach ogłoszonego I konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób nie-

pełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom poza-

rządowym 

 

1952/13 12.06.2013r. zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Święto-

krzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego  

i Transportu Sanitarnego w Kielcach. 

 

1953/13 12.06.2013r. przyjęcie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego do roku 2020 

 

1954/13 12.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia  

o Współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim  

a Izbą Celną w Kielcach 

 

1955/13 12.06.2013r. Nie wyrażenie zgody na wydzierżawienie części terenu lotniska 

w Maslowie dla Pana Andrzeja Malca 

 

1956/13 12.06.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok Nie RIO 

1957/13 12.06.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1945.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1946.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1947.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1948.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1949.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1950.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1951.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1952.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1953.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1954.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1955.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1956.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1957.2013.pdf


1958/13 12.06.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1959/13 12.06.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1960/13 19.06.2013r. wstrzymania z urzędu wykonalności decyzji Zarządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.03.02.00-26-

089/08-2013/08 z dnia 24 kwietnia 2013 r. do czasu uprawo-

mocnienia się wyroku sądu administracyjnego w sprawie Skargi 

złożonej przez Gminę Piekoszów z siedzibą ul. Częstochowska 

66a, 26-065 Piekoszów 

 

1961/13 19.06.2013r. zmiany uchwały nr 1150/12 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia Regula-

minu konkursu zamkniętego nr 1.2.2 w ramach Osi Prioryteto-

wej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.2 Tworzenie i 

rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007-2013  oraz  zmiana uchwały nr 1594/12 Zarządu Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w 

sprawie zmiany uchwały nr 1150/12 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie przyję-

cia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.2.2 w ramach Osi 

Priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.2 Two-

rzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2007-2013  oraz wyboru projektów do dofinan-

sowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.2 w ramach 

Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych 

przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

1962/13 19.06.2013r. wyrażenia zgody na usunięcie ośmiu sztuk drzew z terenu nieru-

chomości położonej w Masłowie, (obręb 7, Masłów Pierwszy), 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1102/4, stano-

wiącej własność Województwa Świętokrzyskiego 

 

1963/13 19.06.2013r. zadania pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 319021T przez wieś 

Niwki Daleszyckie - odcinek łączący drogę gminną z drogą po-

wiatową Nr 0335T Niwki Daleszyckie - droga powiatowa Nr 

0334T", 

 

1964/13 19.06.2013r. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli  

1965/13 19.06.2013r. projektów Uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: 

 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Woje-

wództwa Świętokrzyskiego  

dotyczącej wyznaczenia Konecko-Łopuszniańskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu; 

 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Woje-

wództwa Świętokrzyskiego  

dotyczącej wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajo-

brazu Doliny Kamiennej; 

 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Woje-

wództwa Świętokrzyskiego  

dotyczącej wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chro-

nionego Krajobrazu; 

 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Woje-

wództwa Świętokrzyskiego  

dotyczącej wyznaczenia Włoszczowsko-

Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1958.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1959.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1960.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1961.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1962.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1963.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1964.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1965.2013.pdf


 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Woje-

wództwa Świętokrzyskiego  

dotyczącej wyznaczenia Chmielnicko-Szydłowskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu; 

 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Woje-

wództwa Świętokrzyskiego  

dotyczącej wyznaczenia Solecko-Pacanowskiego Ob-

szaru Chronionego Krajobrazu; 

 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Woje-

wództwa Świętokrzyskiego  

dotyczącej wyznaczenia Miechowsko-Działoszyckiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu; 

 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Woje-

wództwa Świętokrzyskiego  

dotyczącej wyznaczenia Koszycko-Opatowieckiego Ob-

szaru Chronionego Krajobrazu; 

 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Woje-

wództwa Świętokrzyskiego  

dotyczącej wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu; 

 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Woje-

wództwa Świętokrzyskiego  

dotyczącej wyznaczenia Chęcińsko-Kieleckiego Obsza-

ru Chronionego Krajobrazu; 

 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Woje-

wództwa Świętokrzyskiego  

dotyczącej wyznaczenia Cisowsko-Orłowińskiego Ob-

szaru Chronionego Krajobrazu 

1966/13 19.06.2013r. zmiany uchwały Nr 1215/12 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr 593/11 z dnia 28 września 2011 r. w spra-

wie przyjęcia Planu Działania na lata 2012 – 2013 realizowane-

go w Województwie Świętokrzyskim w ramach Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich 

 

1967/13 19.06.2013r. powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości 

stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położo-

nej we Włoszczowie, oznaczonej      w ewidencji gruntów w 

obrębie 0007 jako działki: nr 3950/8, nr 3954/2, nr 3955/2       i 

nr 3956/3 o łącznej pow. 0,2523 ha 

 

1968/13 19.06.2013r. wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w 

Kielcach  na użyczenie, na okres 3 lat, ruchomych aktywów 

trwałych wraz z częściami nieruchomości na rzecz podmiotów 

leczniczych udzielających świadczeń na terenie Szpitala w ra-

mach tzw. kontraktów medycznych 

 

1969/13 19.06.2013r. wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 

Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach  na wynajęcie 

mienia ruchomego na okres 3 lat 

 

1970/13 19.06.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1971/13 19.06.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1972/13 19.06.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1973/13 19.06.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1974/13 19.06.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1975/13 25.06.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1966.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1967.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1968.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1969.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1970.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1971.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1972.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1973.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1974.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1975.2013.pdf


1976/13 25.06.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1977/13 25.06.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1978/13 25.06.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1979/13 25.06.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

1980/13 25.06.2013r. przyznania nagrody rocznej  dla dyrektora Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2012 rok 

 

1981/13 25.06.2013r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Centrum 

Kształcenia Pracowników Służb Społecznych  

w Skarżysku-Kamiennej  

 

1982/13 25.06.2013r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształce-

nia Pracowników Służb Społecznych  

w Skarżysku-Kamiennej 

 

1983/13 25.06.2013r. Przyznania nagrody rocznej za 2012 r. dla Pana Jana Gierady 

Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 

 

1984/13 25.06.2013r. Przyznania nagrody rocznej za 2012 r. dla Pani Anny Mikołaj-

czyk Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w 

Kielcach 

 

1985/13 25.06.2013r. Wyznaczenia stałego przedstawiciela reprezentującego Woje-

wództwo Świętokrzyskie na Zgromadzeniu Akcjonariuszy w 

Spółce „Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A. z siedzibą  

w Busku – Zdroju 

 

1986/13 25.06.2013r. Wyznaczenia przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego 

do Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyska Agencja Rozwoju 

Regionu S.A.  

w Kielcach 

 

1987/13 25.06.2013r. Wyznaczenia przedstawiciela reprezentującego Województwo 

Świętokrzyskie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjo-

nariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w 

Kielcach 

 

1988/13 25.06.2013r. Przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzy-

skiego w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/102/11 Sejmiku Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011 roku w 

sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/627/10 Sejmiku Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku w 

sprawie ustanowienia Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator 

 

1989/13 25.06.2013r. Przyjęcia Harmonogramu konkursów na 2013 rok w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 - 2013 

 

1990/13 25.06.2013r. zmiana uchwały Nr 1601/09 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie warunkowego 

wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 

6.2 „Rewitalizacja małych miast” w ramach dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr 5/08 z Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

1991/13 25.06.2013r. w sprawie zatwierdzenia Planów Realizacji Działań w ramach 

Osi priorytetowej 7 Pomoc Techniczna RPOWŚ na rok 2013 

 

1992/13 25.06.2013r. wniosku Gminy Starachowice z siedzibą ul. Radomska 45, 27-

200 Starachowice, o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarzą-

dzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 wydał w dniu 13 marca 

2013 roku decyzję nr RPSW. IZ. UMWSW. 05. 03.00-26-

279/08-2013/07 orzekającą o zwrocie części dofinansowania ze 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1976.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1977.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1978.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1979.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1980.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1981.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1982.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1983.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1984.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1985.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1986.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1987.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1988.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1989.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1990.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1991.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1992.2013.pdf


środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz 

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podat-

kowych 

1993/13 26.06.2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Woje-

wódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach za okres od 1 

stycznia 2012 r.  do  31 grudnia 2012 r. 

 

1994/13 26.06.2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Święto-

krzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu 

Sanitarnego w Kielcach za 2012 r. 

 

1995/13 26.06.2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Święto-

krzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze za okres 

od 1 stycznia 2012 r. do 31.12.2012 r. oraz pokrycia ujemnego 

wyniku finansowego za ww okres 

 

1996/13 26.06.2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Woje-

wódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach 

za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31.12.2012 r. oraz pokrycia 

ujemnego wyniku finansowego za ww okres 

 

1997/13 26.06.2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Woje-

wódzkiego Szpitala  

Specjalistycznego im. św. Rafała  

w Czerwonej Górze za okres od  

1 stycznia 2012r. do 31.12.2012 r. oraz pokrycia ujemnego wy-

niku finansowego za ww okres 

 

1998/13 26.06.2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Święto-

krzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach za okres od 1 stycz-

nia 2012 r. do 31.12.2012 r. oraz pokrycia ujemnego wyniku 

finansowego za ww okres 

 

1999/13 26.06.2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Woje-

wódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach za 2012 r. 

 

2000/13 26.06.2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Święto-

krzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy za okres od 1 

stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz pokrycia ujemnego 

wyniku finansowego za ww okres 

 

2001/13 26.06.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2002/13 3.07.2013r. wyrażenia zgody na przeznaczenie kwoty w wysokości 

12 300,00zł brutto na zlecenie świadczenia na rzecz Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego usługi w zakresie doradztwa podatkowe-

go dotyczącego podatku od nieruchomości na terenie lotniska w 

Masłowie 

 

2003/13 3.07.2013r. projektów Uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego 

Parku Krajobrazowego; w sprawie przyjęcia projektu Uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  

dotyczącej utworzenia Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajo-

brazowego 

 

2004/13 3.07.2013r. gruntów w sąsiedztwie  zbiornika wodnego w Borkowie         i 

nakładów poniesionych przez Województwo Świętokrzyskie na 

tych gruntach 

 

2005/13 3.07.2013r. przyznania nagrody rocznej za 2012 rok dla pana Andrzeja Dą-

browskiego – dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 

W. Gombrowicza w Kielcach 

 

2006/13 3.07.2013r.  przyznania nagrody rocznej za 2012 rok dla pana Janusza Kar-

pińskiego – dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1993.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1994.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1995.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1996.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1997.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1998.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.1999.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2000.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2001.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2002.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2003.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2004.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2005.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2006.2013.pdf


2007/13 3.07.2013r. przyznania nagrody rocznej za 2012 rok dla pani Karoliny Kęp-

czyk – dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka 

Matołka w Pacanowie 

 

 

2008/13 3.07.2013r. przyznania nagrody rocznej za 2012 rok dla pana Jarosława 

Machnickiego – dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. 

Piłsudskiego w Kielcach 

 

2009/13 3.07.2013r. przyznania nagrody rocznej za 2012 rok dla pana Jacka Rogali – 

dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kiel-

cach  

 

 

2010/13 3.07.2013r. przyznania nagrody rocznej za 2012 rok dla pana Piotra Szczer-

skiego – dyrektora Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach  

 

 

2011/13 3.07.2013r. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli oraz 

powierzenia obowiązków    w zakresie gospodarki finansowej 

 

2012/13 3.07.2013r. zlecenia Katolickiemu Stowarzyszeniu „CIVITAS CHRISTIA-

NA” w Warszawie realizacji zadania publicznego pn. Wydanie 

tomiku wierszy autorstwa Karoliny Bugajskiej i Katarzyny Ma-

cios pt. „Powiązane Gesty”,          z pominięciem otwartego 

konkursu ofert, 

 

 

2013/13 3.07.2013r. wniosku Gminy Daleszyce z siedzibą: Pl. Staszica 9, 26-021 

Daleszyce, o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 -2013 wydał w dniu 24 kwietnia 2013 r. 

decyzję nr RPSW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-256/08-2013/09  

orzekającą o zwrocie części dofinansowania ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w 

wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych 

 

2014/13 3.07.2013r. wszczętego z urzędu  pismem znak: DFS.VI-433-RPO-1.1-91-

2013.KM z dnia 05.02.2013 r. postępowania administracyjnego 

w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zwrotu przez Grzego-

rza Łojek zamieszkałego: Huta Szklana 34, 26-004 Bieliny, 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębior-

stwo Turystyczno Handlowe „JAGA TOUR” Grzegorz Łojek                  

z siedzibą: Huta Szklana 34, 26-004 Bieliny całości dofinanso-

wania wypłaconego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 

UDA-RPSW.01.01.00-26-190/09-00 zawartej w dniu 28 stycz-

nia 2010 r. 

 

2015/13 3.07.2013r. decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu przez Zwią-

zek Gmin Gór Świętokrzyskich z siedzibą ul. Suchedniowska 3, 

26-010 Bodzentyn dot. części dofinansowania ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz          z odset-

kami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 

udzielonego       w roku 2010 oraz 2011 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007-2013, na podstawie Umowy                    o dofinanso-

wanie nr UDA-RPSW.04.02.00-26-262/08-00 

 

2016/13 3.07.2013r. warunkowego wyboru projektu Gminy Klimontów pn.: "Prze-

budowa drogi gminnej w Klimontowie w celu poprawy bezpie-

czeństwa ruchu pieszego i kołowego (ul. Zysmana)" zakwalifi-

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2007.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2008.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2009.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2010.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2011.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2012.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2012.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2014.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2015.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2016.2013.pdf


kowanego do wsparcia z Działania 3.2 „Rozwój systemów lo-

kalnej infrastruktury komunikacyjnej”, zmiany Uchwały Nr  

1674/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 

kwietnia 2009 roku         w sprawie warunkowego wyboru pro-

jektów zakwalifikowanych do wsparcia               z Działania 3.2 

„Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej”              

w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 6/08 z Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2007 – 2013 

2017/13 3.07.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod 

nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - wojewódz-

two świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy Piekoszów 

w powiecie kieleckim 

 

2018/13 3.07.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod 

nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - wojewódz-

two świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy  Łopuszno 

powiat kielecki m. Gnieździska 

 

2019/13 3.07.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod 

nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - wojewódz-

two świętokrzyskie" zlokalizowanej na trasie Gnieździska - 

Wierna Rzeka na terenie gminy Łopuszno oraz gminy Pieko-

szów powiat kielecki,  

 

 

2020/13 3.07.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod 

nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - wojewódz-

two świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy Piekoszów 

w powiecie kieleckim 

 

2021/13 3.07.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2022/13 3.07.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2023/13 3.07.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2024/13 3.07.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2025/13 3.07.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2026/13 3.07.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2027/13 3.07.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2028/13 10.07.2013r. w sprawie odwołania oświadczenia woli z dnia 15 maja 2013r. 

 o rozwiązaniu umowy numer UDA-RPSW.01.01.00-26-306/10-

00 zawartej w dniu 17 sierpnia 2010 r.  

o dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.01.01.00-26-306/10 

pod nazwą „Zakup nowoczesnego wyposażenia do domu opieki 

społecznej celem zwiększenia konkurencyjności  

i innowacyjności Spółki”, realizowanego przez Zakład Opiekuń-

czo - Leczniczy "Bliżyn" Jolanta Tombarkiewicz Spółka Jawna 

z siedzibą: ul. Petyhorska 2/1, 25-125 Kielce, NIP: 959-175-27-

87; REGON: 260111577 

 

2029/13 10.07.2013r. przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.2.3 w ramach 

Osi Priorytetowej I – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.2 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2017.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2018.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2019.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2020.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2021.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2022.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2023.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2024.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2025.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2026.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2027.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2028.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2029.2013.pdf


Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007-2013 

2030/13 10.07.2013r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

2.1.5 w ramach Osi Priorytetowej 2 - Wsparcie innowacyjności, 

budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału 

inwestycyjnego regionu Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspie-

ranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych 

oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 

 

2031/13 10.07.2013r. zmiana uchwały nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie dofinansowania in-

dywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzy-

skiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury 

Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w 

ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa 

informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

 

2032/13 10.07.2013r. warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wspar-

cia  

z Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunika-

cyjnej  

o znaczeniu regionalnym  

i ponadregionalnym” w ramach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013 

oraz zmiany uchwały Nr 1663/09 Zarządu Województwa Świę-

tokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie warunko-

wego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z 

Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunika-

cyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym”  

w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 6/08  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

2033/13 10.07.2013r. przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

1/13 dla kategorii interwencji 43 Efektywność energetyczna, 

produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią - pro-

jekty z zakresu termomodernizacji obiektów użyteczności pu-

blicznej w ramach  Osi Priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury 

ochrony środowiska  

i energetycznej Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infra-

struktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007 – 2013 

 

2034/13 10.07.2013r. w sprawie udzielenia p. Danucie Latos pełnomocnictwa do kie-

rowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pod 

nazwą: Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych 

w Skarżysku-Kamiennej 

 

2035/13 10.07.2013r. zaopiniowania projektu regulaminu organizacyjnego 

Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach 

 

 2036/13 10.07.2013r. dotyczy zadania pn.: "Rozbudowa Al. Tysiąclecia na odcinku od 

ul. Słowackiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego w Skarży-

sku-Kamiennej". 

 

2037/13 10.07.2013r. dotyczy zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2030.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2031.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2032.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2033.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2034.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2035.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2036.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2037.2013.pdf


Ostrowiec Świętokrzyski-Ożarów na odcinku od km 1+897,36 

do km 23+065,72" 

2038/13  w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji „Programu budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa święto-

krzyskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020” 

wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Pro-

gramu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla woje-

wództwa świętokrzyskiego” i podanie ich do publicznej wiado-

mości w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, 

poddaniu opiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Kielcach, Świętokrzyskiego Państwowego Wo-

jewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Świętokrzyską Radę 

Działalności Pożytku Publicznego, a także przekazanie na po-

siedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony 

Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 

2039/13 10.07.2013r. zmiany uchwały Nr 1821/13 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie podziału środ-

ków PFRON w 2013r. na realizację zadań Samorządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego wynikających z ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-

trudnianiu osób niepełnosprawnych  w zakresie: 

-   dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedno-

lity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), dotyczą-

cych obiektów służących rehabilitacji w związku z potrze-

bami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych 

obiektów; 

-     dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów ak-

tywności zawodowej 

 

2040/13 10.07.2013r. wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności 

leczniczej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kiel-

cach poprzez utworzenie                   Pracowni USG – w Dziale 

Diagnostyki Obrazowej i Pracowni EMG/ENG  

w Dziale Konsultacyjno – Diagnostycznym 

 

2041/13 10.07.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2042/13 10.07.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2043/13 10.07.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2044/13 10.07.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2045/13 10.07.2013r. zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu 

uchwały budżetowej i projektu uchwały   w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na 2014 rok 

nie RIO 

2046/13 17.07.2013r. zwrotu przez Powiat Pińczowski z siedzibą ul. Zacisze 5, 28-400 

Pińczów części dofinansowania z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości określo-

nej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w roku 2011 w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 na podstawie Umowy nr 

UDA-RPSW.03.01.00-26-065/08-00 

 

2047/13 17.07.2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli 

kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego zatrudnionych w Policealnej Szkole 

Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy 

 

2048/13 17.07.2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2038.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2039.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2040.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2041.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2042.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2043.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2044.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2045.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2046.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2047.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2048.2013.pdf


kontraktowego  ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Zespole Szkół Spe-

cjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji  

w Czarnieckiej Górze 

2049/13 17.07.2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli 

kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego zatrudnionych w Pedagogicznej Bi-

bliotece Wojewódzkiej w Kielcach 

 

2050/13 17.07.2013r. przyjęcia procedury KP-014-SW/1/z związanej  z obsługą Osi 

Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony roz-

wój sektora rybołówstwa  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013”(PO Ryby 2007-2013) 

 

2051/13 17.07.2013r. dokonania wyboru ofert i podziału środków finansowych dla 

podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet-

nia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

na wsparcie zadań z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2013 roku 

– II edycja 

 

2052/13 17.07.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod 

nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- wojewódz-

two świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie miasta i gminy 

Włoszczowa, powiat włoszczowski 

 

2053/13 17.07.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod 

nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- wojewódz-

two świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy Krasocin 

w powiecie włoszczowskim i gminy Małogoszcz w powiecie 

jędrzejowskim, na trasie Ostrów- Kozłów 

 

2054/13 17.07.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod 

nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- wojewódz-

two świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy Włosz-

czowa, powiat włoszczowski, BSI.III.052.1.137.2013 

 

2055/13 17.07.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod 

nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- wojewódz-

two świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie m. Włoszczowa,  

gminy Włoszczowa i gminy Krasocin w powiecie włoszczow-

skim 

 

2056/13 17.07.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2057/13 17.07.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2058/13 17.07.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2059/13 24.07.2013r. w sprawie ogłoszenia informacji  

o wykonaniu budżetu województwa 

za II  kwartał 2013 roku 

 

2060/13 24.07.2013r. przyjęcie uzasadnienia i podsumowania do zaktualizowanej 

Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 

2020 przyjetej uchwałą nr XXXIII/589/13 Sejmiku Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013r. 

 

2061/13 24.07.2013r. wyznaczenia przedstawiciela reprezentującego Województwo 

Świętokrzyskie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjo-

nariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2049.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2050.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2051.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2052.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2053.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2054.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2055.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2056.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2057.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2058.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2059.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2060.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2061.2013.pdf


Kielcach 

2062/13 24.07.2013r. upoważnienia Pani Jolanty Zwierzchowskiej – przedstawiciela 

Województwa Świętokrzyskiego do głosowania na Zgromadze-

niu Akcjonariuszy w sprawie dalszego funkcjonowania Święto-

krzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A.  

z siedzibą w Kielcach 

 

2063/13 24.07.2013r. w sprawie decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu 

przez „LOCO” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, nu-

mer KRS: 0000017099, ul. Sandomierska 26 A, 27-400 Ostro-

wiec Świętokrzyski, całości dofinansowania ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa 

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości po-

datkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-

RPSW.01.01.00-26-158/10-00. 

 

2064/13 24.07.2013r. zmiana Uchwały Nr 2597/10  z dnia 27 października  2010 roku 

w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych 

do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

2.2.1. dla Działania 2.2 "Budowa infrastruktury społeczeństwa 

informacyjnego" Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 

 

2065/13 24.07.2013r. zmiany uchwały nr 2302/09 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Regu-

laminu konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 

Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 oraz zmiany uchwały nr 2655/10 Zarządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia 9 czerwca 2010 roku w spra-

wie zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ra-

mach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 – 2013 przyjętego uchwałą nr 2302/09 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 

2009 roku oraz wstępnego wyboru projektów zakwalifikowa-

nych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w 

ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regio-

nu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świę-

tokrzyskiego na lata 2007–2013 

 

2066/13 24.07.2013r. w sprawie przedłużenia powierzenia pani Urszuli Salwie stano-

wiska dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w 

Kielcach 

 

2067/13 24.07.2013r. 1. Wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany w załączniku do 

Uchwały nr 1651/13 z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie 

"przyjęcia warunków realizacji zadania w ramach projektu sys-

temowego pn.: "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" 

współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 

Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Inno-

wacji, przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w 

Podzamczu Chęcińskim. 

2.Unieważnienia Uchwały Nr 1842/13 z dnia 24 kwietnia 2013 

roku 

 

2068/13 24.07.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2062.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2063.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2064.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2065.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2066.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2067.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2068.2013.pdf


regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod 

nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - wojewódz-

two świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy Pieko-

szów, gminy Strawczyn i gminy Miedziana Góra powiat kielec-

ki, na trasie Brynica- Porzecze 

2069/13 24.07.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod 

nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - wojewódz-

two świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy Piekoszów 

powiat kielecki, na trasie Górki Szczukowskie- Brynica 

 

2070/13 24.07.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod 

nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - wojewódz-

two świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie powiatu konec-

kiego, gmina Stąporków 

 

2071/13 24.07.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod 

nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - wojewódz-

two świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie powiatu konec-

kiego 

 

2072/13 24.07.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod 

nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - wojewódz-

two świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy  Końskie, 

powiat konecki 

 

2073/13 24.07.2013r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2013-2016 z 

uwzględnieniem lat 2017-2020” 

 

2074/13 24.07.2013r. w sprawie: Konsultacji społecznych projektu „Regionalnego 

Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej” na 

lata 2013 – 2018 

 

2075/13 24.07.2013r. udzielenia dotacji dla Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego 

Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach, który złożył ofertę 

na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świę-

tokrzyskiego w 2013 roku  

z zakresu ochrony i promocji zdrowia - programy zdrowotne w 

trybie w art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego                   i o wolontariacie 

(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).  

 

2076/13 24.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum On-

kologii w Kielcach na użyczenie, na okres trzech lat, części nie-

ruchomości oraz rzeczy ruchomych na rzecz podmiotów leczni-

czych udzielających świadczeń na terenie Szpitala  

w ramach tzw. kontraktów medycznych 

 

2077/13 24.07.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2078/13 24.07.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2079/13 24.07.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2080/13 1.08.2013r. wyrażenia zgody na udział Województwa Świętokrzyskiego w 

projekcie pn. „Mój nowy zawód  

w zielonej gospodarce”, który został złożony w partnerstwie ze 

Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. 

z o.o., Fundacją Centrum Europy Lokalnej w Kielcach oraz Eu-

ropean Center for Renewable Energy          w Güssing w Austrii, 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2069.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2070.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2071.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2072.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2073.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2074.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2075.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2076.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2077.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2078.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2079.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2080.2013.pdf


w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Świętokrzyskie Biuro 

Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.2 Podniesienie 

atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytetu IX 

Rozwój wykształcenia                 i kompetencji w regionach, 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

2081/13 1.08.2013r. powołania składu zespołu zadaniowego ds. merytorycznej oceny 

zapisów zawartych w Planie rozwoju Spółki „Uzdrowisko Bu-

sko-Zdrój” S.A. do roku 2020 

 

2082/13 1.08.2013r. uzgodnienia wniosku Zarządu Powiatu w Końskich dotyczącego 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Hubala w Koń-

skich (od Placu Kościuszki do ul. St. Żeromskiego), 

 

2083/13 1.08.2013r. uzgodnienia wniosku Zarządu Powiatu w Końskich dotyczącego 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Piaskowej w 

Końskich (na odcinku od skrzyżowania z ul. Staromłyńską do 

skrzyżowania z ul. Żwirową), 

 

2084/13 1.08.2013r. uzgodnienia wniosku Zarządu Powiatu w Końskich dotyczącego 

zaliczenia ulicy Odludnej w Rogowie i ulicy Łąkowej w Dy-

szowie do kategorii dróg powiatowych,  

 

 

2085/13 1.08.2013r. podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia wniosku Zarządu Po-

wiatu Staszowskiego dotyczącego pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej i wyłączenia z użytkowania odcinka drogi nr 0116T 

"Pacanów - Sroczków - Wólka - Oleśnica - Brody - Podborek - 

Święcica - Grobla” długości 1,123 km, od km 3+750 do km 

4+873 

 

2086/13 1.08.2013r. zmiany uchwały Nr 732/11 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie podjęcia decyzji                

o udzieleniu dofinansowania na realizację projektu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego – Biura Innowacji Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Świętokrzyskiego pn: „Kręgi Innowacji – 

rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności wo-

jewództwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu”, 

 

2087/13 1.08.2013r. zmiany uchwały Nr 1007/12 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie podjęcia decyzji o 

udzieleniu dofinansowania na realizację projektu Województwa 

Świętokrzyskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 

Kielcach pn: „Edukacja receptą na lepsze jutro”, 

 

2088/13 1.08.2013r. projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawie zmiany uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykona-

nia „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzy-

skiego” 2012-2018        i przeprowadzenia jego konsultacji ze 

Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz or-

ganizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,  

 

 

2089/13 1.08.2013r. wezwania BIO-MED Sp. z o.o. w Kielcach do usunięcia naru-

szenia prawa polegającego na nieprawidłowym wykonaniu pra-

womocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Kielcach       z dnia 13.02.2013 r., Sygnatura II SA/Ke 779/12, 

stwierdzającego w części nieważność uchwały Nr XXI/361/12 w 

sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla wojewódz-

twa świętokrzyskiego” 2012-2018 (WPGO), 

 

2090/13 1.08.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2081.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2082.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2083.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2084.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2085.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2086.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2087.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2088.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2089.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2090.2013.pdf


regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod 

nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- wojewódz-

two świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy Krasocin, 

powiat włoszczowski 

2091/13 1.08.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod 

nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - wojewódz-

two świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy Zagnańsk,  

 

 

2092/13 1.08.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod 

nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - wojewódz-

two świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy Pieko-

szów, powiat kielecki 

 

2093/13 1.08.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod 

nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - wojewódz-

two świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy Krasocin, 

powiat włoszczowski 

 

2094/13 1.08.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2095/13 1.08.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2096/13 1.08.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2097/13 1.08.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2098/13 1.08.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2099/13 1.08.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2100/13 1.08.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2101/13 7.08.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji                   o zezwole-

niu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbu-

dowa drogi wojewódzkiej nr 728 od km 128+318,44 do km 

128+733,33" 

 

2102/13 7.08.2013r. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2013r 
 

2103/13 7.08.2013r. zatwierdzenia planu pracy Świętokrzyskiego Centrum Doskona-

lenia Nauczycieli w Kielcach na rok szkolny 2013/2014  
 

2104/13 7.08.2013r. rozpatrzenia wniosku Związku Gmin Gór Świętokrzyskich  z 

siedzibą ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa Święto-

krzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Progra-

mem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 wydał w dniu 30 maja 2012 roku decyzję Nr RP-

SW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-234/08-2012/10 orzekającą o 

zwrocie części dofinansowania ze środków Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych 

 

2105/13 7.08.2013r. rozpatrzenia wniosku Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z 

siedzibą ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa Święto-

krzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Progra-

mem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 wydał w dniu 20 czerwca 2012 roku decyzję nr 

RPSW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-269/08-2012/13 orzekającą o 

zwrocie części dofinansowania ze środków Europejskiego Fun-

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2091.2013.pdf
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duszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, 

 

2106/13 7.08.2013r. rozpatrzenia wniosku Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z 

siedzibą ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa Święto-

krzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Progra-

mem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 wydał w dniu 27 czerwca 2012 roku decyzję Nr 

RPSW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-234/08-2012/14 orzekającą o 

zwrocie części dofinansowania ze środków Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, 

 

2107/13 7.08.2013r. rozpatrzenia wniosku Związku Gmin Gór Świętokrzyskich 

z siedzibą ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa Święto-

krzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Progra-

mem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 wydał w dniu 12 lipca 2012 roku decyzję nr RP-

SW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-269/08-2012/15 orzekającą o 

zwrocie części dofinansowania ze środków Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych 

 

2108/13 7.08.2013r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania         z tytułu 

przejścia   z mocy prawa na własność Województwa Święto-

krzyskiego nieruchomości położonej w Chełmcach, gmina 

Strawczyn, oznaczonej                   w ewidencji  gruntów jako 

działka nr 344/9 o pow. 0,0498 ha, wydzielonej pod   poszerze-

nie drogi wojewódzkiej Nr 748 

 

2109/13 7.08.2013r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przej-

ścia  

z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego 

nieruchomości położonej w Siesławicach, gmina Busko-Zdrój, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 270/3, nr 270/5 

i nr 270/7 o łącznej pow.  0,2132 ha, wydzielonej pod poszerze-

nie drogi wojewódzkiej Nr 973 

 

2110/13 7.08.2013r. wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności 

leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. 

Rafała w Czerwonej Górze poprzez utworzenie: Oddziału Orto-

pedii i Traumatologii Narządu Ruchu ,Oddziału Reumatologii, 

Poradni Alergologicznej dla Dzieci, Poradni Urologicznej, Po-

radni Endokrynologicznej, Poradni Chirurgii Urazowo – Orto-

pedycznej, Poradni Kardiologicznej i Poradni Reumatologicznej 

 

2111/13 7.08.2013r. wyrażenia stanowiska w przedmiocie ograniczenia działalności 

leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach               

o realizacje świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychia-

trycznej i przyjęcia wykonywania w tym samym zakresie świad-

czeń przez Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy 

 

2112/13 7.08.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod 

nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- wojewódz-

two świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie powiatu konec-

kiego, Gmina Końskie i Gmina Gowarczów 

 

2113/13 7.08.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2106.2013.pdf
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regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod 

nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- wojewódz-

two świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie Gminy Straw-

czyn powiat kielecki, na trasie Korczyn- Strawczyn, 

2114/13 7.08.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod 

nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- wojewódz-

two świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie powiatu kielec-

kiego i skarżyskiego 

 

2115/13 7.08.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2116/13 7.08.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2117/13 7.08.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2118/13 7.08.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2119/13 9.08.2013r. w sprawie powołania dyrektora Europejskiego Centrum Bajki 

im. Koziołka Matołka w Pacanowie 
 

2120/13 20.08.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu aktualizacji „Programu 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa 

świętokrzyskiego na  

lata 2013-2016 z perspektywą do 2020” wraz z Prognozą od-

działywania „Programu...” na środowisko oraz skierowanie do 

ponownych konsultacji społecznych 

 

2121/13  przyjęcia informacji z realizacji zadań rzeczowo – finansowego 

za I półrocze 2013 roku Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Woje-

wódzkich w Kielcach 

 

2122/13  przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego  Woje-

wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  

w Kielcach za pierwsze półrocze 2013 roku 

 

2123/13  dotyczy zadania pn.: "Budowa drogi dojazdowej na odcinku od 

km ok. 543+520 do km ok. 545+250 km DK S-7 - str. lewa ob-

wodnicy Kielc ( od zbiornika ZB-14 do ul. Smolaka  

w Kielcach)" .  

 

2124/13  ustalenia kryterium regionalnego oceny wniosków o przyznanie 

pomocy na operacje      dotyczące gospodarki wodno-ściekowej 

w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki  

i ludności wiejskiej", objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 

 

2125/13  ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie 

pomocy na operacje          dotyczące gospodarki wodno-

ściekowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospo-

darki i ludności wiejskiej", objętego Programem Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

2126/13  w sprawie rozpatrzenia wyników konsultacji projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego zmiany 

uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu 

gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 

2012-2018 ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Pu-

blicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmio-

tami i przedłożenie go Sejmikowi Województwa Świętokrzy-

skiego celem uchwalenia  

 

2127/13  upoważnienia Pani Jolanty Zwierzchowskiej – Zastępcy Dyrek-

tora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania dzia-
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łań oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczą-

cych projektu  pn. „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodar-

ce” 

2128/13  zmiana Uchwały nr 2748/10 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia  

7 lipca 2010 r. w sprawie wstępnego wyboru projektów zakwali-

fikowanych  

do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.1 w ramach 

Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydak-

tycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „ba-

dania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 

 

2129/13  decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu przez Pana 

Zbigniewa Bielawę zam. ul. Boksycka 155A, 27-415 Kunów, 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Miejsce Ob-

sługi Podróżnych – „Stacja Paliw” – Zbigniew Bielawa pod ad-

resem ul. Słoneczna 1, 27 – 640 Klimontów całości dofinanso-

wania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego i budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określo-

nej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w ramach Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy o dofinansowa-

nie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-044/10-00 

 

2130/13  w sprawie zaakceptowania wysokości opłat za zajęcia dydak-

tyczne w systemie niestacjonarnym w Kolegium Pracowników 

Służb Społecznych im. Mieczysława Michałowicza w Centrum 

Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku Ka-

miennej w roku szkolnym 2013/2014 

 

2131/13  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Centrum 

Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku – 

Kamiennej, pani Danuty Latos, do  zawarcia, zmiany i wykona-

nia umowy z  Narodową Agencją - Fundacją Rozwoju Systemu 

Edukacji na realizację projektu „Praktyka zagraniczna szansą na 

zdobycie doświadczenia zawodowego” – 2013-1-PL1-LEO01-

37153 

 

2132/13  zmiany Uchwały Nr 1821/13 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie podziału środ-

ków PFRON w 2013r. na realizację zadań Samorządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego wynikających z ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-

trudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie: 

-   dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), dotyczących 

obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób 

niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; 

-     dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów ak-

tywności zawodowej zmienionej Uchwałą Nr 2039/13 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

10 lipca 2013r 

 

2133/13  w sprawie darowizny samochodu osobowego, będącego własno-

ścią Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskie-

go, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Stowarzysze-

niem Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni  w Kielcach 
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2134/13  w sprawie: wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z 

tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świę-

tokrzyskiego nieruchomości położonej w Promniku, gmina 

Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów  jako działka nr 

228/1 o pow. 0,0208 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wo-

jewódzkiej Nr 786. 

 

2135/13  wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przej-

ścia  

z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego 

nieruchomości  położonej w Rudzie Strawczyńskiej, gmina 

Strawczyn, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 

425/1 o pow. 0,0126 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wo-

jewódzkiej Nr 786 

 

2136/13  w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2137/13  w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2138/13  w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2139/13  w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2140/13 28.08.2013r. w sprawie przyjęcia: „ Informacji o kształtowaniu się Wielolet-

niej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2013-2028 za I 

półrocze 2013 roku” 

 

2141/13 28.08.2013r. w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu 

województwa za I półrocze 2013 roku” 
 

2142/13 28.08.2013r. upoważnienia Pana Jana Młynarczyka – Likwidatora Spółki 

„Lotnisko Kielce” Sp. z o.o. w likwidacji do zapoznania się z 

dokumentacją dotyczącą statusu lotniska  

w Masłowie, znajdującą się w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w 

Warszawie 

 

2143/13 28.08.2013r. podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Sejmi-

ku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie rezygnacji z na-

bycia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 57 140 

akcji imiennych Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu 

S.A. 

 

2144/13 28.08.2013r. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finanso-

wych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

dla których podmiotem tworzącym  

jest Województwo Świętokrzyskie za I półrocze 2013 roku 

 

2145/13 28.08.2013r. powołania dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

im. św. Rafała    w Czerwonej Górze 
 

2146/13 28.08.2013r. w sprawie zlecenia Fundacji „Nowa Przestrzeń Sztuki” realizacji 

zadania publicznego pn. Wystawa rzeźby artystycznej 

pt. „Turbina” autorstwa Adama Garnka z cyklu „Sztuka w Prze-

strzeni Publicznej”, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

 

2147/13 28.08.2013r. dotyczy zadania pn.: "Budowa ulicy Głównej wraz z odwodnie-

niem w Chęcinach" od km 0+000 do km 1+642,98. 
 

2148/13 28.08.2013r. ogłoszenia otwartego II konkursu ofert na wsparcie ze środków 

PFRON w 2013r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawo-

dowej i społecznej osób niepełnosprawnych  zlecanych funda-

cjom oraz organizacjom pozarządowym. 

 

2149/13 28.08.2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2150/13 28.08.2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2151/13 28.08.2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2152/13 28.08.2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2134.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2135.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2136.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2137.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2138.2013.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2144.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2145.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2146.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2147.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2148.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2149.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2150.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2151.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2152.2013.pdf


2153/13 28.08.2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2154/13 28.08.2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2155/13 28.08.2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2156/13 06.09.2013r. w sprawie powołania komisji ds. nagród „Talenty Świętokrzy-

skie” 
 

2157/13 06.09.2013r. uzgodnienia wniosku Powiatu Buskiego w sprawie zaliczenia 

drogi Bugaj - Kostera do kategorii dróg powiatowych 
 

2158/13 06.09.2013r. w sprawie projektów Uchwał Sejmiku Województwa Święto-

krzyskiego: 

1.  dotyczącej wyznaczenia Konecko-Łopuszniańskiego Ob-

szaru Chronionego Krajobrazu; 

2. dotyczącej wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Doliny Kamiennej; 

3. dotyczącej wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronio-

nego Krajobrazu; 

4. dotyczącej wyznaczenia Włoszczowsko-Jędrzejowskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu; 

5. dotyczącej wyznaczenia Chmielnicko-Szydłowskiego Ob-

szaru Chronionego Krajobrazu; 

6. dotyczącej wyznaczenia Solecko-Pacanowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu; 

7. dotyczącej wyznaczenia Miechowsko-Działoszyckiego Ob-

szaru Chronionego Krajobrazu; 

8. dotyczącej wyznaczenia Koszycko-Opatowieckiego Obsza-

ru Chronionego Krajobrazu; 

9. dotyczącej wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Ob-

szaru Chronionego Krajobrazu; 

10. dotyczącej wyznaczenia Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu; 

11. dotyczącej wyznaczenia Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. 

 

2159/13 06.09.2013r. powołania Zespołu ds. konsultacji projektu „Regionalnego Pro-

gramu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej” na lata 

2013 – 2018 

 

2160/13 06.09.2013r. wyrażenia zgody na realizację Projektu pt. "Wzrost wykorzysta-

nia usług e-Administracji na terenie województwa lubelskiego, 

łódzkiego i świętokrzyskiego"  w ramach konkursu zamkniętego 

nr 2/POKL/5.2.1/2013 dla  Piorytetu V "Dobre rządzenie" Dzia-

łania 5.2 "Wzmocnienie potencjału administracji samorządo-

wej", Poddziałanie 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w admini-

stracji samorządowej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego jako Partner, wspólnie z Liderem Projektu - Woje-

wództwem Łódzkim, Partnerami Projektu Województwem Lu-

belskim i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

2161/13  upoważnienia Pana Bernarda Antosa - Sekretarza Województwa 

Świętokrzyskiego do podpisania w imieniu Województwa Świę-

tokrzyskiego wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Wzrost 

wykorzystania usług e-administracji na terenie województwa 

lubelskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego"  w ramach konkursu 

zamkniętego nr 2/POKL/5.2.1/2013 dla  Piorytetu V "Dobre 

rządzenie" Działania 5.2 "Wzmocnienie potencjału administracji 

samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 "Modernizacja zarządzania 

w administracji samorządowej" Programu Operacyjnego Kapitał 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2153.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2154.2013.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2158.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2159.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2160.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2161.2013.pdf


Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundu-

szu Społecznego 

2162/13 06.09.2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2163/13 06.09.2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2164/13 06.09.2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2165/13 06.09.2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2166/13 06.09.2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2167/13 06.09.2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2168/13 06.09.2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2169/13 11.09.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na reali-

zację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Staszów -   Osiek " - Opraco-

wanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy obwod-

nicy Osieka - km włączenia około 52+276, włączenie na drodze 

krajowej nr 79 Sandomierz - Kraków, długość około 2 km 

 

2170/13 11.09.2013r. powołania reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego do 

Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy 

Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 

 

2171/13 11.09.2013r. dofinansowania konkursowego projektu Regionalnego Centrum 

Naukowo – Technologicznego - jednostki organizacyjnej Samo-

rządu Województwa Świętokrzyskiego działającej w formie jed-

nostki budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej w ra-

mach Działania 2.4 „Tworzenie kompleksowych terenów inwe-

stycyjnych”  w Osi Priorytetowej 2. „Wsparcie innowacyjności, 

budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału 

inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz okre-

ślenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

 

2172/13 11.09.2013r. zmiany Uchwały nr 1056/12 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 20.04.2012 roku w sprawie zmiany uchwały 

nr 505/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 

sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapo-

wego konkursu zamkniętego nr 2.1.3 w ramach Osi Prioryteto-

wej 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa in-

formacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu 

Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydak-

tycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „ba-

dania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013; przesunięcia 

projektów z Listy rezerwowej projektów zaakceptowanych pod 

względem merytoryczno – technicznym, oczekujących na ewen-

tualne podpisanie pre-umowy w ramach konkursu zamkniętego 

nr 2.1.3              w ramach Działania 2.1. Rozwój innowacji, 

wspieranie działalności dydaktycznej         i badawczej szkół 

wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2007 – 2013 na Listę projektów wstępnie wybranych do 

dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.3 w ra-

mach Działania 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalności 

dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sekto-

ra „badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz zmia-

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2162.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2163.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2164.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2165.2013.pdf
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ny uchwały nr 967/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 505/11 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 sierpnia 

2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego kon-

kursu zamkniętego nr 2.1.3 w ramach Osi Priorytetowej 2 – 

Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyj-

nego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działania 

2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i 

badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i 

rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz wyboru projektów 

wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 

zamkniętego nr 2.1.3 w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji, 

wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyż-

szych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007 – 2013 w sprawie Oś 2 Wsparcie innowacyjności, bu-

dowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału in-

westycyjnego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

2173/13 11.09.2013r. zatwierdzenia listy operacji w ramach działania 3.3 "Podstawo-

we usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" z zakresu tworze-

nia              i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopa-

smowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury, obję-

tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 

 

2174/13 11.09.2013r. przyjęcia projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzen-

nego województwa świętokrzyskiego wraz z Prognozą oddzia-

ływania na środowisko 

 

2175/13 11.09.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2176/13 11.09.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2177/13 18.09.2013r. w sprawie zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, przyjętego Uchwałą 

nr 689/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grud-

nia 2007 r.  

 

2178/13 18.09.2013r. zmiany uchwały Nr 540/11 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 7 września 2011 r. w sprawie dofinansowania indywi-

dualnego projektu kluczowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości praw-

nej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury 

komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w 

Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości systemu komunikacyj-

nego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa  Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegó-

łowych zasad i trybu jego realizacji 

 

2179/13 18.09.2013r. zmiana Uchwały nr 1544/12 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 05.12.2012 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 

1061/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 kwiet-

nia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego kon-

kursu zamkniętego nr 2.1.3 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Wspar-

cie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz 

wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działania 2.1 Rozwój 

innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół 

wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2173.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2174.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2175.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2176.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2177.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2178.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2179.2013.pdf


Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 oraz wyboru projektów wstępnie wybranych do dofi-

nansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

2.1.4 w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie dzia-

łalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek 

sektora „badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. 

2180/13 18.09.2013r. zmiany uchwały nr  1678/13 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia  14 lutego  2013 roku w sprawie:  Dodatkowego wy-

boru projektów znajdujących się na Listach rezerwowych w ramach 

Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

2181/13 18.09.2013r. dodatkowego wyboru do dofinansowania projektów znajdujących 

się na Listach rezerwowych w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie 

wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 i wykreślenia z listy rezerwowej projektów, których 

wnioskodawcy zrezygnowali z ich realizacji 

 

2182/13 18.09.2013r. w sprawie dokonania korekty do uchwały Nr XXX/545/13 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w 

sprawie uchwalenia „Programu rozwoju bazy sportowej na 2013 

rok i lata następne w województwie świętokrzyskim” 

 

2183/13 18.09.2013r. ustanowienia kandydatów jako przedstawicieli Województwa do 

prac Komisji ds. przekształceń Spółki  z o.o. "Przewozy Regional-

ne". 

 

2184/13 18.09.2013r. dotyczy zadania pn.:  "Budowa drogi Zbrza Wojda, Zbrza Wieś " na 

terenie Gminy Morawica 

 

2185/13 18.09.2013r. dotyczy zadania pn.: " Budowa drogi gminnej w Koczwarze wraz z 

częścią ul. Gruntowej " gmina Końskie 

 

2186/13 18.09.2013r. dotyczy zadania pn.: " Budowa drogi gminnej na ul. Miodowej  

w Samsonowie gm. Zagnańsk oraz przebudowa infrastruktury tech-

nicznej”  

 

2187/13 18.09.2013r. ustanowienia Pana Damiana Urbanowskiego, Dyrektora Święto-

krzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach - Pełnomoc-

nikiem ds. projektu: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 

Ostrowiec Św. - Bałtów - Czekarzewice - gr. województwa święto-

krzyskiego od km 1+912 do km 29+269" w ramach Programu Ope-

racyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 

 

2188/13 18.09.2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1363/12 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z  dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr 305/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

18 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1364/08 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2008 r. w 

sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu „e-

świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woje-

wództwa Świętokrzyskiego” w zakresie zmiany składu osobowego 

Zespołu Stałego Komitetu Sterującego 

 

2189/13 18.09.2013r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki 

finansowej  

i upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

K. Jarosz 

2190/13 18.09.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2191/13 18.09.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  
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2192/13 18.09.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2193/13 18.09.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2194/13 18.09.2013r. upoważnienia Pana Przemysława Kalety – radcy prawnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do reprezen-

towania Województwa Świętokrzyskiego  

w zakresie unieważnienia decyzji Urzędu Lotnictwa Cywilnego z 

2009 r. zmieniającej status lotniska w Masłowie z publicznego na 

niepubliczne 

 

2195/13 25.09.2013r. przyjęcia decyzji o udzieleniu dofinansowania na realizację projek-

tu Województwa Świętokrzyskiego – Świętokrzyskiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach pn: „Edukacja zawodowa  w 

praktyce”, 

 

2196/13 25.09.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2197/13 25.09.2013r. zlecenia Sportowemu Klubowi KICK-BOXING Kielce w Kielcach 

realizacji zadania publicznego pn. Przygotowanie zawodniczki 

Sandry Drabik do udziału                         w Międzynarodowym 

Turnieju Kobiet     w Boksie, Mistrzostwach Polski w Kickboxingu, 

z pominięciem otwartego konkursu ofert 

 

2198/13 25.09.2013r. uzgodnienia treści statutu Muzeum Okręgowego w Sandomierzu,

  

 

2199/13 25.09.2013r. zmiany uchwały Zarządu województwa Świętokrzyskiego w spra-

wie podziału środków na zadania z zakresu kultury w 2013 roku 

 

2200/13 25.09.2013r. przyjęcia projektu Planu Działania na lata 2014-2015 realizowane-

go w Województwie Świętokrzyskim         w ramach Krajowej Sie-

ci Obszarów Wiejskich 

 

2201/13 25.09.2013r. zatwierdzenia Harmonogramu realizacji zadań Województwa Świę-

tokrzyskiego na 2014 rok w ramach Krajowego Programu Zapobie-

gania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, 

 

2202/13 25.09.2013r. zmiany  uchwały nr 2000/13  Zarządu  Województwa  Świętokrzy-

skiego z dnia 26.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Świętokrzyskiego Centrum  Psychiatrii w Morawicy  

za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz pokrycia 

ujemnego wyniku finansowego za ww. okres 

 

2203/13 25.09.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod na-

zwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo 

świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie Gminy Piekoszów oraz 

Gminy Strawczyn, powiat kielecki, na trasie Bławatków (przysiółek 

Rampa)- Korczyn 

 

2204/13 25.09.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod na-

zwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo 

świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie Gminy Strawczyn oraz 

Gminy Mniów,  powiat kielecki, na trasie Zastawie - Wólka Kłucka 

 

2205/13 25.09.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod na-

zwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo 

świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie powiatu koneckiego, 

Gmina Stąporków 

 

2206/13 25.09.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod na-

zwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo 

świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie powiatu kieleckiego, 
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Gmina Masłów i Gmina Zagnańsk 

2207/13 25.09.2013r. upoważnienia Pana Bernarda Antosa - Sekretarza Województwa 

Świętokrzyskiego do podpisania w imieniu Województwa Święto-

krzyskiego wniosku o dofinansowanie projektu pt. "DAMY RA-

DĘ"  w ramach konkursu zamkniętego DWF_5.4.2_12_2013 Dzia-

łania 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. 

Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007-2013 r. 

 

2208/13 25.09.2013r. wyrażenia zgody na realizację Projektu pt. "DAMY RADĘ"  

w ramach konkursu zamkniętego DWF_5.4.2_12_2013 Działania 

5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Roz-

wój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-

ki 2007-2013 r współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego jako Partner, wspólnie z Liderem Projektu 

Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Lider Pro-

jektu), Partnerami Projektu Województwem Małopolskim, Stowa-

rzyszeniem Edukacja przez Internet z Kielc, Fundacją Biuro Inicja-

tyw Społecznych z Krakowa, Lubelski Ośrodek Samopomocy z 

Lublina i Fundacją Akademia Obywatelska z Rzeszowa 

 

2209/13 25.09.2013r. ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJE-

WÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2013 – 2028 

 

2210/13 25.09.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2211/13 25.09.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2212/13 25.09.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2213/13 25.09.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2214/13 25.09.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2215/13 25.09.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2216/13 25.09.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2217/13 25.09.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2218/13 2.10.2013r. dotyczy zadania pn.:  "Budowa pętli autobusowej i parkingu prze-

siadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego po-

łączenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków" bus-pasów i 

ścieżki rowerowej" w Kielcach 

 

2219/13 2.10.2013r. dotyczy zadania pn.:  "Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach " w tym: 

1. Odcinek drogi łączący ul. Kolonia z ul. Druckiego - Lubeckiego ( 

budowa nowego połączenia ul. Kolonia z ul. Druckiego - Lubeckie-

go, dł.ok. 85.00 m. 2. Odcinek ul. Kolonia, od nieruchomości nr 

114, obręb 0020 do Cmentarza  dł.   ok.100,00 m wraz z budową 

ok. 660miejsc postojowych ( o powierzchni ok.1800 m 2 ) 

 

2220/13 2.10.2013r. wstrzymania wykonania decyzji Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego Nr RPSW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-234/08-2013/16 z 

dnia 07.08.2013 r. zaskarżonej do Wojewódzkiego Sądu Admini-

stracyjnego w Kielcach przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich 

z siedzibą ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn 

 

 

2221/13 2.10.2013r. wstrzymania wykonania decyzji Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego Nr RPSW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-234/08-2013/17 z 

dnia 07.08.2013 r. zaskarżonej do Wojewódzkiego Sądu Admini-
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stracyjnego w Kielcach przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich 

z siedzibą ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn 

2222/13 2.10.2013r. wstrzymania wykonania decyzji Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego Nr RPSW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-269/08-2013/18 z 

dnia 07.08.2013 r. zaskarżonej do Wojewódzkiego Sądu Admini-

stracyjnego w Kielcach przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich 

z siedzibą ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn 

 

2223/13 2.10.2013r. wstrzymania wykonania decyzji Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego Nr RPSW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-269/08-2013/19 z 

dnia 07.08.2013 r. zaskarżonej do Wojewódzkiego Sądu Admini-

stracyjnego w Kielcach przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich 

z siedzibą ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn 

 

2224/13 2.10.2013r. zmiany uchwały nr 2171/13 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 11 września 2013 roku w  sprawie dofinansowania 

konkursowego projektu Regionalnego Centrum Naukowo - Techno-

logicznego - jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego działającej w formie jednostki budżetowej niepo-

siadającej osobowości prawnej w ramach Działania 2.4 „Tworzenie 

kompleksowych terenów inwestycyjnych” w Osi Priorytetowej 2. 

„Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego 

oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego reali-

zacji 

 

2225/13 2.10.2013r. zmiany Uchwały numer 1565/09 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia  

4 marca 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów za-

kwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr 2.3.2 dla Działania 2.3 Promocja gospodarcza i tu-

rystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 

 

2226/13 2.10.2013r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień „Talenty Świętokrzyskie”  

2227/13 2.10.2013r. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania  

sprawozdania finansowego Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. 

Kolberga w Kielcach za 2013 r. 

 

2228/13 2.10.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod na-

zwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo 

świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy Mniów, powiat 

kielecki, na trasie Wólka Kłucka- Mniów 

 

2229/13 2.10.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod na-

zwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo 

świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy Piekoszów, gminy 

Miedziana Góra w powiecie kieleckim oraz miasta Kielce powiat 

grodzki 

 

2230/13 2.10.2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2231/13 2.10.2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2232/13 2.10.2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2233/13 2.10.2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok  
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2234/13 9.10.2013r. podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie rezygnacji z nabycia 

przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 200 akcji imien-

nych Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. 

 

2235/13 9.10.2013r. upoważnienia Pana Włodzimierza Wielgusa – przedstawiciela Sa-

morządu Województwa Świętokrzyskiego w Radzie Nadzorczej 

Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. do złożenia propo-

zycji sprzedaży akcji tej Spółki, należących do Województwa Świę-

tokrzyskiego pozostałym akcjonariuszom 

 

2236/13 9.10.2013r. w sprawie projektów Uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzy-

skiego: dotyczącej utworzenia Chęcińsko - Kieleckiego Parku Kra-

jobrazowego; dotyczącej utworzenia Cisowsko - Orłowińskiego 

Parku Krajobrazowego 

 

2237/13 9.10.2013r. dotyczy zadania pn.: " Odprowadzenie wody ze zbiornika ZB - 34 

realizowanego w ramach budowy drogo S 7 na odcinku obwodnicy 

Kielc do zbiornika ( rz. Sufraganiec ) " 

 

2238/13 9.10.2013r. zawarcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego porozu-

mienia pomiędzy Województwem Małopolskim, a Województwem 

Świętokrzyskim w sprawie przejęcia przez Województwo Święto-

krzyskie zadania własnego Województwa Małopolskiego w zakre-

sie przygotowania zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn - Boru-

sowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. 

Wiśle” w części zlokalizowanej na obszarze Województwa Mało-

polskiego 

 

2239/13 9.10.2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu 

przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzy-

skiego nieruchomości  położonej w Promniku, gmina Strawczyn, 

oznaczonej w ewidencji gruntów  jako działka nr 628/1 o pow. 

0,0248 ha, wydzielonej pod poszerzenie  drogi wojewódzkiej Nr 

786. 

 

2240/13 9.10.2013r. podziału środków PFRON w 2013r. w ramach ogłoszonego II kon-

kursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji za-

wodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych funda-

cjom oraz organizacjom pozarządowym 

 

2241/13 9.10.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod na-

zwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo 

świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy Słupia, powiat 

konecki, na trasie Mnin- Ruda Pilczycka 

 

2242/13 9.10.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod na-

zwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo 

świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy Łopuszno, powiat 

kielecki, na trasie Gnieździska- Łopuszno 

 

2243/13 9.10.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod na-

zwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo 

świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy Łopuszno, powiat 

kielecki, na trasie Gnieździska- Łopuszno 

 

2244/13 9.10.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod na-

zwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo 

świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy Mniów, powiat 
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kielecki oraz gminy Smyków, powiat konecki- na trasie Grzymał-

ków- Smyków 

2245/13 9.10.2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2246/13 9.10.2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2247/13 9.10.2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2248/13 9.10.2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2249/13 9.10.2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2250/13 9.10.2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2251/13 17.10.2013r. zmiany uchwały nr 1512/12 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie dofinansowania 

konkursowego projektu Regionalnego Centrum Naukowo - Techno-

logicznego - jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego działającej w formie jednostki budżetowej niepo-

siadającej osobowości prawnej w ramach Działania 2.1 „Rozwój 

innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej  i badawczej 

szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Osi Prio-

rytetowej 2. „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa in-

formacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i 

trybu jego realizacji 

 

2252/13 17.10.2013r. zatwierdzenia dokumentu pn. Plan rozwoju Spółki „Uzdrowisko 

Busko – Zdrój” S.A. na lata 2013-2020” 

 

2253/13 17.10.2013r. zaopiniowanie projektu regulaminu organizacyjnego Muzeum Wsi 

Kieleckiej w Kielcach 

 

2254/13 17.10.2013r. wskazania miasta/miast województwa świętokrzyskiego innych niż 

Kielce do przeprowadzenia egzaminów państwowych w zakresie 

prawa jazdy kategorii A i B 

 

2255/13 17.10.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji  o zezwoleniu na realiza-

cję inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa   i rozbudowa 

publicznej drogi gminnej nr 302199 klasy L ul. Tomaszów w 

Ostrowcu Świętokrzyskim " 

 

2256/13 17.10.2013r. decyzji o udzieleniu dofinansowania na realizację projektu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Re-

gionalnego pn: „Regionalny program stypendialny dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego”, zgodnie z „Za-

sadami Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Ope-

racyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wy-

kształcenia i kompetencji  regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług eduka-

cyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Po-

moc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych przez Wo-

jewództwo Świętokrzyskie/Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regio-

nalnego” 

 

2257/13 17.10.2013r. zatwierdzenia dokumentu pn. „Regulamin przyznawania i przeka-

zywania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimna-

zjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzy-

skim            w 2013/2014 roku” w ramach projektu pt. „Regionalny 

program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. 

świętokrzyskiego”, realizowanego       w ramach Programu Opera-

cyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój Wykształ-

cenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie 
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szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług eduka-

cyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Po-

moc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

2258/13 17.10.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod na-

zwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo 

świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy Fałków, powiat 

konecki na trasie Czermno- Fałków 

 

2259/13 17.10.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod na-

zwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo 

świętokrzyskie" zlokalizowanej w m. Gnieździska, na terenie gmi-

ny Łopuszno w powiecie kieleckim 

 

2260/13 17.10.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod na-

zwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo 

świętokrzyskie" zlokalizowanej w m. Gnieździska, na terenie gmi-

ny Fałków oraz gminy Ruda Maleniecka, powiat konecki, na trasie 

Fałków- Ruda Maleniecka 

 

2261/13 17.10.2013r. wskazania przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego swojego 

przedstawiciela do składu Komisji Odznaki Honorowej Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego 

 

2262/13 17.10.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2263/13 17.10.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2264/13 17.10.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2265/13 17.10.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2266/13 17.10.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2267/13 17.10.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2268/13 17.10.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2269/13 17.10.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2270/13 17.10.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2271/13 17.10.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2272/13 23.10.2013r. w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu Wojewódz-

twa za III  kwartał 2013 roku 
Nie RIO 

2273/13 23.10.2013r. zmiana uchwały nr 893/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskie-

go z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia wyboru pro-

jektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu za-

mkniętego Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwe-

stycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

2274/13 23.10.2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2337/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie warunko-

wego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działa-

nia 4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i 

energetycznej" w ramach dwuetapowych konkursów zamkniętych 

nr 3/08 i 3/09  Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

 

2275/13 23.10.2013r. zmiany uchwały Nr 956/12 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie dofinansowania indywidu-

alnego projektu kluczowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości praw-
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nej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury 

komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w 

Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości systemu komunikacyj-

nego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa  Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegó-

łowych zasad i trybu jego realizacji 

2276/13 23.10.2013r. przyjęcia zmian do wzoru umowy o dofinansowanie projektu w 

ramach Działania 1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczko-

wych i gwarancyjnych w ramach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013  

 

2277/13 23.10.2013r. w sprawie: wyrażenia zgody Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach na oddanie w najem części działki nr 

892 o pow. 5,4655 ha, położonej w Bielinach Kapitulnych, gmina 

Bieliny, znajdującej się w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 

753 „Wola Jachowa – Nowa Słupia” na okres przekraczający 3 lata, 

tj. do 2019 roku, lub na czas nieokreślony. 

 

2278//13 23.10.2013r. zmiany uchwały nr 2052/13 z dnia 17 lipca 2013r. Zarządu woje-

wództwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia opinii celem uzy-

skania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopa-

smowej, dla części inwestycji pod nazwą: "Sieć Szerokopasmowa 

Polski Wschodniej- województwo świętokrzyskie" zlokalizowanej 

na terenie miasta i gminy Włoszczowa, powiat włoszczowski 

 

2279/13 23.10.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2280/13 23.10.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2281/13 30.10.2013r. zmiany uchwały nr 1689/13 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Okresowego 

Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, na 2013 rok, 

 

2282/13 30.10.2013r. zmiany uchwały Nr 1821/13 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie podziału środków 

PFRON w 2013r. na realizację zadań Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-

pełnosprawnych w zakresie: dofinansowania robót budowlanych             

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo bu-

dowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. 

zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z 

potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych 

obiektów; dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów 

aktywności zawodowej zmienionej Uchwałą z dnia 10 lipca 2013r. 

Nr 2039/13 oraz Uchwałą z dnia 20 sierpnia 2013r. Nr 2132/13 Za-

rządu Województwa Świętokrzyskiego 

 

2283/13 30.10.2013r. udzielenia dotacji dla Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Sła-

bowidzących VEGA w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Oddziału 

Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach organiza-

cjom, które złożyły oferty na wspieranie realizacji zadań publicz-

nych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku z zakresu 

ochrony i promocji zdrowia - programy zdrowotne w trybie w art. 

19           a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego          i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 

poz. 1536 z późn. zm.), 

 

2284/13 30.10.2013r. zmiany uchwały Nr 1776/13 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie 

udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Wojewódzkiego Specja-

listycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kiel-
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cach 

2285/13 30.10.2013r. zmiany uchwały Nr 2163/09 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie warunkowego wybo-

ru projektów zakwalifikowanych do wsparcia                z Działania 

4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska       i 

energetycznej" w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

3/09 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007-2013, 

 

2286/13 30.10.2013r. zmiany  uchwały Nr 2495/10 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie warunkowego wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia                 z Działania 

6.2 „Rewitalizacja małych miast” w  ramach dwuetapowego kon-

kursu zamkniętego nr 5/09 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, 

 

2287/13 30.10.2013r. rozpatrzenia wniosku Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z siedzi-

bą ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn               o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa Świętokrzy-

skiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Ope-

racyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 wy-

dał     w dniu 3 lipca 2013 roku decyzję Nr RP-

SW.IZ.UMWSW.04.02.00-26-262/08-2013/13 umarzającą postę-

powanie administracyjne w przedmiocie zwrotu części dofinanso-

wania stanowiącego płatność zaliczkową wypłaconą na podstawie 

wniosku o płatność nr WNP-RPSW.04.02.00-26-262/08-11 oraz 

orzekającą o zwrocie części dofinansowania ze środków Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wy-

sokości określonej jak dla zaległości podatkowych 

 

2288/13 30.10.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2289/13 30.10.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2290/13 30.10.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2291/13 30.10.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2292/13 30.10.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2293/13 30.10.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2294/13 30.10.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2295/13 30.10.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2296/13 30.10.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2297/13 30.10.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2298/13 30.10.2013r. przyjęcie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja II), doku-

ment do dalszych prac przed konsultacjami społecznymi 

 

2299/13 6.11.2013r. przyjęcia zaktualizowanego Rocznego Planu Działań Informacyj-

nych i Promocyjnych na 2013 rok dla Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Świętokrzyskiego  

na lata 2007-2013 

 

2300/13 6.11.2013r. przyjęcia Raportu Stacjonarna  

i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa 

Świętokrzyskiego w 2012 roku 

 

2301/13 6.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  
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2302/13 6.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2303/13 6.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2304/13 6.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2305/15 6.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2306/13 6.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2307/13 6.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2308/13 6.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2309/13 6.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2310/13 6.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2311/13 6.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2312/13 6.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2313/13 13.11.2013r. Wpf na 2014  

2314/13 13.11.2013r. Projekt Budżetu 2014  

2315/13 13.11.2013r. przyjęcia informacji o realizacji Uchwały Nr XXV/437/12 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012 roku w 

sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego i 

zadań w zakresie polityki rynku pracy 

 

2316/13 13.11.2013r. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 

ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mia-

nowanego zatrudnionego w Policealnej Szkole Medycznej im. 

Hanny Chrzanowskiej w Morawicy 

 

2317/13 13.11.2013r. zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 21.05.2013 r. przez Gminę 

Piekoszów, ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów wpłaty w 

wysokości 351 903,82 zł na poczet zobowiązań z tytułu zwrotu czę-

ści dofinansowania przekazanego na podstawie Umowy nr UDA-

RPSW.03.02.00-26-089/08-00 o dofinansowanie projektu począw-

szy od zobowiązań  o najwcześniejszych terminach płatności i odse-

tek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w na-

stępujący sposób: 1. Kwotę w wysokości 25 418,42 zł na poczet 

zwrotu dofinansowania przekazanego w dniu 19.05.2011 r. na pod-

stawie  § 5 pkt. 1 Umowy nr UDA-RPSW.03.02.00-26-089/08-00 o 

dofinansowanie projektu oraz kwotę 7 014,00 zł na poczet należ-

nych odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatko-

wych liczonych od dnia przekazania środków, tj. 19.05.2011 r. do 

dnia zwrotu, tj. 21.05.2013 r.  2. Kwotę w wysokości 259 686,70 zł 

na poczet zwrotu dofinansowania przekazanego w dniu 16.09.2011 

r. na podstawie wniosku o płatność nr WNP-RPSW.03.02.00-26-

089/08-03 oraz kwotę 59 784,70 zł na poczet należnych odsetek w 

wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od 

dnia przekazania środków, tj. 16.09.2011 r. do dnia zwrotu, tj. 

21.05.2013 r., 

 

2318/13 13.11.2013r. uzgodnień z właściwymi organami zakresu i stopnia szczegółowo-

ści informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania na środo-

wisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

 

2319/13 13.11.2013r. ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 

 

2320/13 13.11.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji                     o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa drogi 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2302.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2303.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2304.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2305.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2306.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2307.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2308.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2309.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2310.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2311.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2312.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2313.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2314.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2315.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2316.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2317.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2318.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2319.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2320.2013.pdf


lokalnej od drogi krajowej nr 77 /Lwowska bis) do SBM Sando-

mierz i terenów przemysłowych” w Sandomierzu 

2321/13 13.11.2013r. ogłoszenia „Wojewódzkiego Konkursu na najlepsze prace magi-

sterskie z dziedziny ochrony przyrody” 

 

2322/13 13.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2323/13 13.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2324/13 13.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2325/13 13.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2326/13 13.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2327/13 13.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2328/13 13.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2329/13 13.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2330/13 13.11.2013r. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 

rok 

 

2331/13 20.11.2013r. aktualizacji Harmonogramu konkursów na 2013 rok w ramach Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2007 - 2013,przyjętego uchwałą nr 1989/13 w dniu 

25 czerwca 2013 r.    

 

2332/13 20.11.2013r. przyjęcia raportu z realizacji „Programu małej retencji dla woje-

wództwa świętokrzyskiego” za lata 2011-2012 

 

2333/13 20.11.2013r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu Ochrony Śro-

dowiska dla Powiatu Pińczowskiego na lata 2013-2016 z perspek-

tywą na lata 2017-2020” 

 

2334/13 20.11.2013r. zmiany uchwały Nr 1124/12 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie dofinansowania indywidu-

alnego projektu kluczowego jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości praw-

nej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury 

komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w 

Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości systemu komunikacyj-

nego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa  Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegó-

łowych zasad i trybu jego realizacji 

 

2335/13 20.11.2013r. umorzenia w całości postępowania w sprawie z wniosku Pana Zbi-

gniewa Bielawy zam. ul. Boksycka 155A, 27-415 Kunów, o udzie-

lenie ulgi w spłacie zobowiązania z tytułu zwrotu płatności dokona-

nych w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich, których wysokość została określona w ostatecznej 

decyzji administracyjnej nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-

044/10-2013/20 z dnia 20.08.2013 r. 

 

2336/13 20.11.2013r. dotyczy zadania pn.:  "Budowa drogi gminnej klasy D ul. Topolowa 

- boczna                  w Ostrowcu Świętokrzyskim " 

 

 

2337/13 20.11.2013r. w sprawie zatwierdzenia biegłych rewidentów do badania sprawoz-

dań finansowych za 2013 r. nw podmiotów leczniczych 

 

2338/13 20.11.2013r. zmiany Uchwały Nr 1821/13 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia  

17 kwietnia 2013r. w sprawie podziału środków PFRON w 2013r. 

na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji za-

wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 

zakresie: 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2321.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2322.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2323.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2324.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2325.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2326.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2327.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2328.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2329.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2330.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2331.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2332.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2333.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2334.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2335.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2336.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2337.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2338.2013.pdf


-   dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), dotyczących obiek-

tów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełno-

sprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; 

-     dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktyw-

ności zawodowej zmienionej Uchwałą Nr 2039/13 z dnia 10 lipca 

2013r.,Uchwałą Nr 2132/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. oraz Uchwałą 

z dnia 30 października 2013r. Nr 2282/13 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego 

2339/13 20.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2340/13 20.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2341/13 20.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2342/13 20.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2343/13 20.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2344/13 20.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2345/13 20.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2346/13 20.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2347/13 25.11.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2348/13 27.11.2013r. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach za 

2013 r., 

 

2349/13 27.11.2013r. regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2/13 dla pro-

jektów dotyczących dróg wojewódzkich posiadających aktualną 

dokumentację techniczną w ramach  Osi Priorytetowej 3 Podniesie-

nie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działania 3.1 „Roz-

wój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regio-

nalnym i ponadregionalnym”  Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

2350/13 27.11.2013r. warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z 

Działania 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych 

ośrodków wzrostu”  oraz zmiany Uchwały Nr  2494/10 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego      z dnia 24 marca 2010 roku w 

sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i sub-

regionalnych ośrodków wzrostu” w ramach dwuetapowego konkur-

su zamkniętego nr 5/09 z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

2351/13 27.11.2013r. 1. zajęcia stanowiska w sprawie wstrzymania czynności egze-

kucyjnych oraz postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez 

organ egzekucyjny – Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w 

Kielcach dotyczącego dłużnika Pani Doroty Klefas – Barucha  zam. 

ul. Ogrodowa 1A, 26-010 Bodzentyn prowadzącej działalność go-

spodarczą pod nazwą: „PLUS” Dorota Klefas - Barucha pod adre-

sem: ul. Ogrodowa 1A 26-010 Bodzentyn z tytułu ostatecznej De-

cyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr RP-

SW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-197/10-2013/03    z dnia 23.01.2013 

r. 

 

2352/13 27.11.2013r. zmiany uchwały Nr  1674/09 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie warunkowego wy-

boru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 3.2 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2339.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2340.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2341.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2342.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2343.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2344.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2345.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2346.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2347.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2348.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2349.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2350.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2351.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2352.2013.pdf


„Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej” w ra-

mach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 6/08  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 – 2013, 

2353/13 27.11.2013r. konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 r 

oraz powołania zespołu opiniodawczo- konsultacyjnego  projekt 

Programu 

 

2354/13 27.11.2013r. udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w 

Kielcach, które złożyło ofertę na wspieranie realizacji zadania pu-

blicznego Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku z zakresu 

ochrony i promocji zdrowia - programy zdrowotne w trybie art. 19 

a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-

nego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z 

późn. zm.) 

 

2355/13 27.11.2013r 2. upoważnienia Pana Jana Maćkowiaka – Członka Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego do składania oświadczeń woli w 

imieniu Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Lotnisko Kielce” Sp. z o.o. w 

likwidacji, 

 

2356/13 27.11.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2357/13 27.11.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2358/13 27.11.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2359/13 27.11.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2360/13 27.11.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2361/13 27.11.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2362/13 27.11.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2363/13 27.11.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2364/13 27.11.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2365/13 6.12.2013r. dokonania korekty w „Programie rozwoju bazy sportowej na 2013 

rok i lata następne w województwie świętokrzyskim” przyjętym 

uchwałą Nr XXX/545/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu rozwo-

ju bazy sportowej na 2013 rok i lata następne w województwie 

świętokrzyskim” 

 

2366/13 6.12.2013r. w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-

Krajoznawczemu Oddział Świętokrzyski w Kielcach realizacji 

zadania publicznego pn. Przygotowanie przewodnika po 

turystycznym „Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej”, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert 

 

2367/13 6.12.2013r. w sprawie wskazania przedstawiciela Województwa 

Świętokrzyskiego do składu komisji konkursowej  

w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum 

Okręgowego w Sandomierzu  

 

2368/13 6.12.2013r. akceptacji wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie 

sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Dro-

gowego w Kielcach za 2013 rok 

 

2369/13 6.12.2013r. - zatwierdzenia po zmianach  planu finansowego  Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2013 rok 

 

2370/13 6.12.2013r. wyrażenie opinii na temat włączenia do Specjalnej Strefy Ekono-

micznej „Starachowice” terenu inwestycyjnego „Obszar C”, o łącz-

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2353.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2354.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2355.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2356.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2357.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2358.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2359.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2360.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2361.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2362.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2363.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2364.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2365.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2366.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2367.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2368.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2369.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2370.2013.pdf


nej powierzchni 17,1007 ha. 

2371/13 6.12.2013r. zwiększenia procentu przyznanego dofinansowania dla indywidual-

nego projektu kluczowego „Centrum Tradycji i Turystyki Gór 

Świętokrzyskich wraz  

z restauracją zabytków Świętego Krzyża – etap I”, realizowanego w 

ramach umowy  

nr UDA-RPSW.02.03.00-26-022/09-00 z dnia 1 października 2009 

roku, przez Gminę Bieliny w partnerstwie z Misjonarzami Oblatami 

Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu w ramach Działania 2.3 

Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Oś Priorytetowa 2 

Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego 

oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 

 

2372/13 6.12.2013r. zmiany warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 pod na-

zwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej 

JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 

2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2007-2013 przyjętych uchwałą nr 2745/10 Zarządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku 

 

2373/13 6.12.2013r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-387/08-00 realiza-

cji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007-2013, stanowiących załącznik do uchwały Nr 1124/12 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2012 r. w 

sprawie dofinansowania  projektu konkursowego jednostki organi-

zacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadają-

cej osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowocze-

snej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i po-

nadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości sys-

temu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz 

określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

 

2374/13 6.12.2013r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-758/10-00 realiza-

cji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007-2013, stanowiących załącznik do uchwały Nr 956/12 Za-

rządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2012 r. w 

sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego jed-

nostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

nieposiadającej osobowości prawnej  

w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury ko-

munikacyjnej  

o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 

3. „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu” Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Świętokrzy-

skiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i 

trybu jego realizacji 

 

2375/13 6.12.2013r. zatwierdzenia dokumentu „Ocena stanu zdrowia mieszkańców Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego” 

 

2376/13 6.12.2013r. W sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela zobowiązań 

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach 

 

2377/13 6.12.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2371.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2372.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2373.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2374.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2375.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2376.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2377.2013.pdf


regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod na-

zwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo 

świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie miasta Kielce powiat 

grodzki, w rejonie ulic Zagnańska- Jesionowa 

2378/13 6.12.2013r. zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego składu 

Kapituły VI edycji nagrody "Świętokrzyska Victoria" 

 

2379/13 6.12.2013r. udziele-

nia pożyczki długoterminowej  dla  Wojewódzkiego Specjalistyczn

egoSzpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach 

 

2380/13 6.12.2013r. udzielenia  pożyczki  długoterminowej  dla    Wojewódzkiego    

Szpitala  Specjalistycznego w Czerwonej Górze w Kielcach 

 

2381/13 6.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2382/13 6.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2383/13 6.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2384/13 6.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2385/13 6.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2386/13 6.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2387/13 6.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2388/13 6.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2389/13 6.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2390/13 6.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2391/13 6.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2392/13 6.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2393/13 6.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2394/13 6.12.2013r. dotyczy zadania pn.:  "Budowa drogi od Bartkowa do Goleniaw w 

rejonie oczyszczalni ścieków gm. Zagnańsk " 

 

2395/13 6.12.2013r. zmiany uchwały nr 2029/13 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu 

konkursu zamkniętego nr 1.2.3 w ramach Osi Priorytetowej 1 – 

Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.2 Tworzenie i rozwój po-

wiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu za-

mkniętego nr 1.2.3 w ramach Działania 1.2 Tworzenie i rozwój po-

wiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

2396/13 11.12.2013r. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 

Witolda Gombrowicza   w Kielcach za 2013 r., 

 

2397/13 11.12.2013r. uzgodnienia powołania dyrektora Muzeum Narodowego w Kiel-

cach, 

 

2398/13 11.12.2013r. zmiany uchwały Nr 1601/09 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia        z Działania 6.2 

„Rewitalizacja małych miast” w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr 5/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

2399/13 11.12.2013r. 3. zwrotu przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii z siedzibą 

ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce części dofinansowania ze środ-

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2378.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2379.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2380.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2381.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2382.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2383.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2384.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2385.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2386.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2387.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2388.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2389.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2390.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2391.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2392.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2393.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2394.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2395.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2396.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2397.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2398.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2399.2013.pdf


ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odset-

kami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 

udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie 

Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.02.02.00-26-020/10-00 

2400/13 11.12.2013r. zmiany uchwały nr 2030/13 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.5 w ramach Osi Prio-

rytetowej 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa in-

formacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Dzia-

łania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i 

badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i roz-

wój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz wyboru projektów wstępnie 

wybranych do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr 2.1.5 w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji, 

wpieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych 

oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013, 

 

 

2401/13 11.12.2013r. zmiany warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-002/10-00 pod na-

zwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej 

Województwa Świętokrzyskiego”  nr WND-RPSW.02.02.00-26-

002/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społe-

czeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przyjętych 

uchwałą nr 2746/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 7 lipca 2010 roku, 

 

2402/13 11.12.2013r. wyrażenie zgody na zamieszczenie wizerunku Herbu Województwa  

Świętokrzyskiego 

 

2403/13 11.12.2013r. przyjęcia nowych członków do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świę-

tokrzyskie w Województwie Świętokrzyskim działającej w ramach 

Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego 

 

2404/13 11.12.2013r. zatwierdzenia Zasad Funkcjonowania Sieci Dziedzictwo Kulinarne 

Świętokrzyskie 

 

2405/13 11.12.2013r. przyjęcia raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla 

województwa świętokrzyskiego” 

 

2406/13 11.12.2013r. ustanowienia obrębu ochronnego na rzece Wisła w obwodzie ry-

backim rzeki Wisły nr 6 

 

2407/13 11.12.2013r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z 

mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieru-

chomości położonej w Strawczynku, gmina Strawczyn, oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka nr 339/1 o pow. 0,0102 ha, wy-

dzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej   Nr 786 

 

2408/13 11.12.2013r. zmiany Uchwały Nr 75/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskie-

go z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie składu Rady Społecznej 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w 

Czerwonej Górze 

 

2409/13 11.12.2013r. przyznania nagrody rocznej za 2012 r. Pani Marcie Solnicy - Dy-

rektorowi Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i 

Transportu Sanitarnego w Kielcach 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2400.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2401.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2402.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2403.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2404.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2405.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2406.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2407.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2408.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2409.2013.pdf


2410/13 11.12.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod na-

zwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo 

świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy Ruda Maleniecka 

oraz gminy Radoszyce, powiat konecki- na trasie Ruda Maleniecka 

Radoszyce, 

 

2411/13 11.12.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2412/13 11.12.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2413/13 11.12.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2414/13 11.12.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2415/13 11.12.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2416/13 11.12.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2417/13 11.12.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2418/13 11.12.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2419/13 11.12.2013r. Zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2420/13 11.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2421/13 11.12.2013r. ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJE-

WÓDZTWA NA 2014 ROK WRAZ Z UZASADNIENIEM                     

I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI 

 

2422/13 11.12.2013r. ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  WIELO-

LETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  WOJEWÓDZTWA NA 

 LATA 2014-2028  

 

2423/13 19.12.2013r. wyrażenie opinii na temat włączenia do Specjalnej Strefy Ekono-

micznej „Starachowice” terenu inwestycyjnego „Obszar C”, składa-

jącego się z działki o numerze ewidencyjnym 185/3 o powierzchni 

0,0368 ha 

 

2424/13 19.12.2013r. zatwierdzenia Programu działalności Świętokrzyskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na 2014 rok 

 

2425/13 19.12.2013r. zatwierdzenia projektu planu finansowego Świętokrzyskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na 2014 rok 

 

2426/13 19.12.2013r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego 

działającej przy  Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 

w Modliszewicach 

 

2427/13 19.12.2013r. przyjęcia uaktualnionego Rocznego Planu Komunikacyjnego 

PROW 2007-2013 na rok 2013 sporządzonego dla Samorządu Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego 

 

2428/13 19.12.2013r. dotyczy zadania pn.: " Budowa odcinka drogi gminnej w miejsco-

wości Wysoki Średnie " na terenie gminy Bogoria 

 

2429/13 19.12.2013r. dotyczy zadania pn.:  „ Budowa odcinka drogi gminnej w miejsco-

wości Malkowice” na terenie gminy Bogoria  

 

2430/13 19.12.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realiza-

cję inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa odcinka drogi gmin-

nej Wysoki Średnie - Wysoki Duże” 

 

2431/13 19.12.2013r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realiza-

cję inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa odcinka drogi gmin-

nej  

w miejscowości Pęcławice Górne” 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2410.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2411.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2412.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2413.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2414.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2415.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2416.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2417.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2418.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2419.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2420.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2421.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2422.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2422.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2423.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2424.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2425.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2426.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2427.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2428.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2429.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2430.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2431.2013.pdf


2432/13 19.12.2013r. dotyczy zadania pn.:  "Rozbudowa  

ul. Kongresowej na odcinku od  

ul. Zakładowej do wjazdu na parking hipermarketu MAKRO " 

 

2433/13 19.12.2013r. dotyczy zadania pn.:  "Budowa pętli autobusowej przy ul. Wojska 

Polskiego (DW Nr 764) na Bukówce  

w Kielcach" 

 

2434/13 19.12.2013r. wyrażenia zgody na wykreślenie  

z planu zagospodarowania województwa Świętokrzyskiego rezerwy 

pod planowaną, zachodnią obwodnicę miejscowości Morawica 

 

2435/13 19.12.2013r. wyrażenia opinii Zarządu Województwa do aktualizacji projektu 

pn. "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Gminy Zagnańsk na lata 2014 - 2030", w za-

kresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z 

polityką energetyczną państwa 

 

2436/13 19.12.2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 1566/12 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia  

11 grudnia 2012 r. w sprawie podjęcia decyzji o udzieleniu dofinan-

sowania na realizację projektu Województwa Świętokrzyskiego – 

Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Święto-

krzyskiego pn: „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap” 

 

2437/13 19.12.2013r. udzielenie pełnomocnictwa dla Pana Krzysztofa Kowalczyka - p.o. 

Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego do reprezentowa-

nia i podpisywania dokumentów dotyczących projektu "Sieć Szero-

kopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie" 

 

2438/13 19.12.2013r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finan-

sowej  

i upoważnienia do składania oświadczeń woli 

 

2439/13 19.12.2013r. wycofania oświadczenia woli z dnia 12 listopada 2013 roku doty-

czącego rozwiązania umowy numer UDA-RPSW.01.01.00-26-

413/10-00 z dnia 27 grudnia 2010 roku o dofinansowanie projektu 

nr WND-RPSW.01.01.00-26-413/10 pod nazwą Rozbudowa firmy 

HANDEL WĘGLEM TRANSPORT TOWAROWY RYSZARD 

CHAM oraz podniesienie konkurencyjności poprzez dywersyfika-

cję działalności realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I Dzia-

łania  

1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 realizowanego przez 

Pana Ryszarda Chama zam.: Swoszowice 23, 28-506 Czarnocin, 

PESEL: 57063008319 prowadzącego działalność gospodarczą pod 

firmą HANDEL WĘGLEM TRANSPORT TOWAROWY Ryszard 

Cham z siedzibą: Swoszowice 23, 28-506 Czarnocin, NIP: 662-

005-52-92, REGON: 290239880 

 

2440/13 19.12.2013r. zmiana Uchwały nr 2395/2013 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia  

6 grudnia 2013 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowa-

nia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.3 Osi Priorytetowej 1 – 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2432.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2433.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2434.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2435.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2436.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2437.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2438.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2439.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2440.2013.pdf


Rozwój przedsiębiorczości, Działania 1.2 Tworzenie i rozwój po-

wiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013; 

przesunięcie projektu z Listy rezerwowej projektów zaakceptowa-

nych pod względem merytoryczno – technicznym, oczekujących na 

ewentualne podpisanie umowy w ramach konkursu zamkniętego nr 

1.2.3 w ramach Osi Priorytetowej 1 Rozwój przedsiębiorczości 

Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przed-

siębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013   

2441/13 19.12.2013r. zmiany uchwały nr  2181/13 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia  

 18 września 2013 roku w sprawie:  Dodatkowego wyboru do dofi-

nansowania projektów znajdujących się na Listach rezerwowych w 

ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i śred-

nich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i wykreślenia z li-

sty rezerwowej projektów, których wnioskodawcy zrezygnowali z 

ich realizacji 

 

2442/13 19.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2443/13 19.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2444/13 19.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2445/13 19.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2446/13 19.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2447/13 19.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2448/13 19.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2449/13 19.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2450/13 19.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2451/13 19.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok Nie RIO 

2452/13 19.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2453/13 19.12.2013r. w sprawie projektów planów finansowych na 2014r. Nie RIO 

2454/13 19.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  

2455/13 19.12.2013r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia  

z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego   

nieruchomości położonej w Radlinie, gmina Górno, oznaczonej   

w ewidencji   gruntów jako działka nr 213/2 o pow. 0,2508 ha,  

wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 745 

 

2456/13 19.12.2013r. w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia z Działania 4.2„Rozwój systemów lokalnej infrastruktury 

ochrony środowiska i energetycznej”  

w ramach dwuetapowego konkursu zamknietego nr 1/13 Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007 – 2013 

 

2457/13 30.12.2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2441.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2442.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2443.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2444.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2445.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2446.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2447.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2448.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2449.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2450.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2451.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2452.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2453.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2454.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2455.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2456.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2457.2013.pdf


wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z za-

kresu kultury fizycznej w 2014 roku 

2458/13 30.12.2013r. ustalenia podziału kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów 

powiatowych na finansowanie  

w 2014 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakulta-

tywnych zadań 

 

2459/13 30.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  
2460/13 30.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  
2461/13 30.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  
2462/13 30.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  
2463/13 30.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  
2464/13 30.12.2013r. zmian w budżecie województwa na 2013 rok  
2465/13 30.12.2013r. w  sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata 2013 – 2028 
 

2466/14 8.01.2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ds. realizacji projektu Trasy 

Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja 
 

2467/14 8.01.2014r. dotyczy zadania pn.: "Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i 

budowy nowoprojektowanego w km 0+078 drogi powiatwej nr 

0441T w miejscowości Płaczków wraz  z dojazdami w niezbędnym 

zakresie " 

 

2468/14 8.01.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  
2469/14 8.01.2014r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jed-

nostek budżetowych 
nie 

RIO 
2470/14 15.01.2014r. w sprawie wniosku Tadeusza Cieślaka prowadzącego działalność 

gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „TAMAX” w msc. Sędziszów, ul. 

Dworcowa 46, dotyczącego ujęcia w uchwale  

w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla wojewódz-

twa świętokrzyskiego” 2012-2018 (WPGO) instalacji do mecha-

niczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komu-

nalnych przy ul. Sportowej 2 w Sędziszowie jako instalacji regio-

nalnej  

w regionie 3 gospodarki odpadami komunalnymi 

 

2471/14 15.01.2014r. w sprawie wniosku Przedsiębiorstwa Wywozu Nieczystości Stałych 

„Almax” Sp. z o.o. w Radomiu, ul. Wrocławska 3, dotyczącego 

ujęcia w uchwale w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpa-

dami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018  (WPGO) 

instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmiesza-

nych odpadów komunalnych przy ul. Mościckiego 43 w Skarżysku 

- Kamiennej jako instalacji regionalnej  

w regionie 6 gospodarki odpadami komunalnymi 

 

2472/14 15.01.2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicz-

nych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2014 r. 
 

2473/14 15.01.2014r. ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakre-

su kultury w 2014 roku. 
 

2474/14 15.01.2014r. zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Kielcach na 2014 rok 
 

2475/14 15.01.2014r. zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego dla Świętokrzyskiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2014 rok 
 

2476/14 15.01.2014r. dotyczy zadania pn.:  "Budowa drogi wraz z przebudową infrastruk-

tury technicznej w msc. Kajetanów Dolny, gm .Zagnańsk " 
 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2458.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2459.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2460.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2461.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2462.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2463.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2464.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3110/uchwala.nr.2465.2013.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2466.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2467.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2468.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2469.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2470.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2471.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2472.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2473.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2474.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2475.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2476.2014.pdf


2477/14 15.01.2014r. zmiany  uchwały Nr 2495/10 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie warunkowego wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 6.2 „Rewita-

lizacja małych miast” w  ramach dwuetapowego konkursu zamknię-

tego nr 5/09 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

2478/14 15.01.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

węzła dystrybucyjnego regionalnej sieci szerokopasmowej, dla czę-

ści inwestycji pod nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschod-

niej - województwo świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie 

gminy Daleszyce, w miejscowości Niwy Daleszyckie 

 

2479/14 15.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabi-

litacji  w Czarnieckiej Górze na użyczenie, na okres trzech lat, czę-

ści nieruchomości oraz  rzeczy ruchomych na rzecz podmiotów 

leczniczych udzielających świadczeń na terenie Szpitala w ramach 

tzw. kontraktów medycznych 

 

2480/14 15.01.2014r. ustalenia składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specja-

listycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze 
 

2481/14 15.01.2014r. zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

798/08 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego 

opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

 

2482/14 15.01.2014r. zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

894/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Podręcznika 

kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2007-2013 

 

2483/14 15.01.2014r. zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

2701/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia przyjęcia 

Wzoru Umowy o dofinansowanie projektu  

w ramach Działania 1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożycz-

kowych  

i gwarancyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

 

2484/14 15.01.2014r. przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzy-

skiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Regionalne Centrum 

Naukowo-Technologiczne w Podzamczu i nadanie jej statutu, 

zmienionej Uchwałami: Nr XXXI/537/09 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2009 roku oraz Nr 

XXXI/557/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 

maja 2013 roku 

 

2485/14 15.01.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  
2486/14 15.01.2014r. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 

rok 
nie 

RIO 
2487/14 15.01.2014r. wyrażenia zgody na wynajem lub dzierżawę, w drodze przetargu, 

nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 12,72 ha, stano-

wiących własność Województwa Świętokrzyskiego, będących w 

trwałym zarządzie Regionalnego Centrum Naukowo - Technolo-

gicznego, położonych w miejscowości Podzamcze, gmina Chęciny 

 

2488/14 20.01.2014r. przyjęcia "Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji spo-

łecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2477.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2478.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2479.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2480.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2481.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2482.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2483.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2484.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2485.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2486.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2487.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2488.2014.pdf


wództwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020" 

2489/14 22.01.2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli 

oraz powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej 

 

 

2490/14 22.01.2014r. wyrażenie zgody podpisanie Aneksu do Porozumieniu w sprawie 

funkcjonowania na terenie Województwa Świętokrzyskiego syste-

mu informacji o Funduszach Europejskich o numerze DIP/DEF-

VIII/POPT/04/526/08/10 z dnia 17.05.2010 r. oraz wyrażenie zgody 

na podpisanie nowej Umowy na funkcjonowanie sieci punktów in-

formacyjnych funduszy europejskich w województwie świętokrzy-

skim 

 

2491/14 22.01.2014r. zmiany uchwały nr 732/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskie-

go z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komitetu Monito-

rującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

2492/14 22.01.2014r. upoważnienia Pana Tomasza Janusza – Zastępcy Dyrektora Depar-

tamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpi-

sywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących projektu  pn. 

„Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych  

w województwie świętokrzyskim ” 

 

2493/14 22.01.2014r. przyjęcia Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 na 

rok 2014 sporządzonego dla Samorządu Województwa Świętokrzy-

skiego 

 

2494/14 22.01.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

węzła dystrybucyjnego regionalnej sieci szerokopasmowej, dla czę-

ści inwestycji pod nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschod-

niej - województwo świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie 

gminy Oleśnica, powiat staszowski 

 

 

2495/14 22.01.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  
2496/14 22.01.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  
2497/14 22.01.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  
2498/14 22.01.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  
2499/14 22.01.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  
2501/14 29.01.2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie rezacji 

zadań publicznych z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 roku 

 

2502/14 29.01.2014r. zmiana Uchwały Nr 2592/10 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie wyboru projektów za-

kwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 

2.4.3 w ramach Działania 2.4 „Tworzenie kompleksowych terenów 

inwestycyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

 

2503/14 29.01.2014r. zmiana uchwały nr 893/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskie-

go z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie wyboru projektów 

wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach konkursu za-

mkniętego nr 2.4.5 w ramach Działania 2.4 Tworzenie komplekso-

wych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2489.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2490.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2491.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2492.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2493.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2494.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2495.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2496.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2497.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2498.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2499.2014.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42071-uchwala-nr-2501-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42072-uchwala-nr-2502-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42072-uchwala-nr-2503-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html


2504/14 29.01.2014r. zaliczenia z urzędu dokonanych przez Pana Zbigniewa Bielawę 

zam. ul. Boksycka 155A, 27-415 Kunów, prowadzącego działal-

ność gospodarczą pod nazwą: Miejsce Obsługi Podróżnych – „Sta-

cja Paliw” – Zbigniew Bielawa pod adresem ul. Słoneczna 1, 27 – 

640 Klimontów wpłat na poczet zobowiązań wynikających z osta-

tecznej decyzji Nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-044/10-

2013/20 z dnia 20.08.2013 r. określającej kwoty przypadające do 

zwrotu 

 

2505/14 29.01.2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla  podmiotów 

określonych w  art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536z późn zm.) 

na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Święto-

krzyskiego w 2014 roku z zakresu: 1. ochrony i promocji zdrowia – 

programy zdrowotne,  

2. zwalczania narkomanii oraz powołania Komisji Konkursowej, w 

celu zaopiniowania ofert złożonych w trybie  wymienionego wyżej 

konkursu 

 

2506/14 29.01.2014r. zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, przyjętego Uchwałą nr 

689/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 21 grudnia 2007 r.  

 

2507/14 29.01.2014r. w sprawie formy przekazywania sprawozdań budżetowych nie RIO 

2508/14 29.01.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2509/14 29.01.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2510/14 5.02.2014r. udzielenia Panu Damianowi Urbanowskiemu, Dyrektorowi Święto-

krzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach - Pełnomoc-

nictwa w formie aktu notarialnego do nabywania nieruchomości w 

drodze umowy sprzedaży na rzecz Województwa Świętokrzyskiego 

 

2511/14 5.02.2014r. udzielenia Panu Damianowi Urbanowskiemu, Dyrektorowi Święto-

krzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach - Pełnomoc-

nictwa w formie aktu notarialnego do nabywania nieruchomości tj. 

działek ewidencyjnych nr 2700/2 o pow. 0,0712 ha i 2700/6 o pow. 

0,2598 ha w drodze umowy sprzedaży na rzecz Województwa 

Świętokrzyskiego oraz ich zamiany na nieruchomość zajętą pod pas 

drogowy 

 

2512/14 5.02.2014r. dotyczy zadania pn.: "Przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej w 

Pińczowie", w zakresie rozbudowy skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. 

Żwirki i Wigury wraz  z połączeniem do  

ul. Republiki Pińczowskiej 

 

2513/14 5.02.2014r. dotyczy zadania pn.: "Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. 

Silniczną wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kozią " w Kielcach 

 

2514/14 5.02.2014r. zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

2482/14 z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Podręcznika 

kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2007-2013 

 

2515/14 5.02.2014r. wyboru podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicz-

nych oraz podziału środków na realizację zadań z zakresu kultury 

fizycznej w 2014 r. 

 

 

2516/14 5.02.2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty  

https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42073-uchwala-nr-2504-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42073-uchwala-nr-2505-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42076-uchwala-nr-2506-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42076-uchwala-nr-2507-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42076-uchwala-nr-2508-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42076-uchwala-nr-2509-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42080-uchwala-nr-2510-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42080-uchwala-nr-2511-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2011-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42080-uchwala-nr-2512-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2012-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42080-uchwala-nr-2513-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42084-uchwala-nr-2514-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42085-uchwala-nr-2515-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42086-uchwala-nr-2516-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html


złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty  

i wychowania w 2014 r. 

2517/14 5.02.2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty 

złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu kultury w 2014 r. 

 

2518/14 5.02.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2519/14 5.02.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2520/14 5.02.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2521/14 13.02.2014r. wyrażenia zgody dla Spółki Magellan Pro-Service Sp. z o.o. z sie-

dzibą w Kielcach na dysponowanie częścią nieruchomości stano-

wiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Ma-

słowie, oznaczoną w ewidencji gruntów w obrębie Masłów Pierw-

szy jako działka nr 1102/4 o łącznej pow. 70,0539 ha na cele bu-

dowlane związane z budową hangaru lotniczego 

 

2522/14 13.02.2014r. wyrażenie zgody na podpisanie Umowy Konsorcjum dotyczącej 

przystąpienia Województwa Świętokrzyskiego / Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Świętokrzyskiego jako Członka Święto-

krzysko-Podkarpackiego Klastra Energetycznego realizowanego w 

ramach projektu pn. „Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energe-

tyczny – Kontynuacja” – Działanie 1.4. Promocja i Współpraca, Oś 

priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Program Operacyjny 

Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 

 

2523/14 13.02.2014r. zmiany uchwały nr 1991/13 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego  z dnia 25 czerwca 2013 r. 

 

2524/14 13.02.2014r. zaliczenia z urzędu dokonanych przez Pana Zbigniewa Bielawę 

zam. ul. Boksycka 155A, 27-415 Kunów, prowadzącego działal-

ność gospodarczą pod nazwą: Miejsce Obsługi Podróżnych – „Sta-

cja Paliw” – Zbigniew Bielawa pod adresem ul. Słoneczna 1, 27 – 

640 Klimontów wpłat na poczet zobowiązań wynikających z osta-

tecznej decyzji Nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-044/10-

2013/20 z dnia 20.08.2013 r. określającej kwoty przypadające do 

zwrotu 

 

2525/14 13.02.2014r. wniosku Gminy Starachowice z siedzibą ul. Radomska 45, 27-200 

Starachowice o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania z tytułu na-

leżności wynikających ze zwrotu płatności dokonanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami 

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, których 

wysokość została określona w ostatecznej decyzji administracyjnej 

nr RPSW.IZ.UMWSW.05.03.00-26-279/08-2013/11 z dnia 

25.06.2013 r. przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego utrzy-

mującą w mocy decyzję nr RPSW.IZ.UMWSW.05.03.00-26-

279/08-2013/07 z dnia 13.03.2013 r. 

 

2526/14 13.02.2014r. zmiana Uchwały nr 2171/13 z dnia 11 września 2013 roku w spra-

wie dofinansowania projektu konkursowego jednostki organizacyj-

nej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego działającej w for-

mie jednostki budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej pod 

nazwą „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w 

Podzamczu k. Chęcin” w ramach Działania 2.4 „Tworzenie kom-

pleksowych terenów inwestycyjnych”  Osi Priorytetowej 2. 

„Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego 

oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Pro-

 

https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42087-uchwala-nr-2517-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42088-uchwala-nr-2518-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42089-uchwala-nr-2519-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42090-uchwala-nr-2520-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42091-uchwala-nr-2521-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42092-uchwala-nr-2522-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42093-uchwala-nr-2523-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42094-uchwala-nr-2524-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42095-uchwala-nr-2525-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42096-uchwala-nr-2526-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html


gramu Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego reali-

zacji 

2527/14 13.02.2014r. zmiana Uchwały Nr 2597/10  z dnia 27 października  2010 roku w 

sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.2.1. 

dla Działania 2.2 "Budowa infrastruktury społeczeństwa informa-

cyjnego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

 

2528/14 13.02.2014r. zmiany uchwały Nr 934/12 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie warunkowego wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia  

z Działania 4.2„Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony 

środowiska i energetycznej” w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr 1/11 Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

2529/14 13.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowych kierunków 

kształcenia w Policealnej Szkole Medycznej im. Hanny Chrzanow-

skiej w Morawicy 

 

 

2530/14 13.02.2014r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/361/12 Sej-

miku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w 

sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa 

świętokrzyskiego” 2012-2018 i przeprowadzenia jego konsultacji 

ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz or-

ganizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

 

2531/14 13.02.2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla  podmiotów 

określonych w  art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (  Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 

na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Święto-

krzyskiego w 2014 roku z zakresu: 1. pomocy społecznej.   

2. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  

3. przeciwdziałania przemocy 

 

2532/14 13.02.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2533/14 13.02.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok nie RIO 

2534/14 13.02.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2535/14 13.02.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2536/14 13.02.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2537/14 13.02.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2538/14 18.02.2014r. przyjęcia III wersji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 do dalszych 

prac, w tym do przekazania do konsultacji Członkom Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Wojewódzkiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego oraz Międzyresortowego Zespo-

łu ds. Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europej-

skiej 

 

2539/14 20.02.2014r. zatwierdzenia listy operacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 

w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i lud-

ności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2007-2013 

 

https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42097-uchwala-nr-2527-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42098-uchwala-nr-2528-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42099-uchwala-nr-2529-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42100-uchwala-nr-2530-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42101-uchwala-nr-2531-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42102-uchwala-nr-2532-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42103-uchwala-nr-2533-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42104-uchwala-nr-2534-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42105-uchwala-nr-2535-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42106-uchwala-nr-2536-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42107-uchwala-nr-2537-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42108-uchwala-nr-2538-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42109-uchwala-nr-2539-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html


2540/14 20.02.2014r. ustalenia kryterium regionalnego oceny wniosków o przyznanie 

pomocy na operacje      z zakresu działania "Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach kategorii: 1) gospo-

darka wodno-ściekowa; 2) tworzenie systemu zbiórki, segregacji 

lub wywozu odpadów komunalnych; 3) wytwarzanie lub dystrybu-

cja energii ze źródeł odnawialnych; 4) budowa, przebudowa, re-

mont lub wyposażenie targowiska stałego 

 

2541/14 20.02.2014r. ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie po-

mocy na operacje          z zakresu działania "Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach kategorii: 1) gospo-

darka wodno-ściekowa; 2) tworzenie systemu zbiórki, segregacji 

lub wywozu odpadów komunalnych; 3) wytwarzanie lub dystrybu-

cja energii ze źródeł odnawialnych;  4) budowa, przebudowa, re-

mont lub wyposażenie targowiska stałego 

 

2542/14 20.02.2014r. zatwierdzenia alokacji na poszczególne jednostki samorządu teryto-

rialnego  

 woj. świętokrzyskiego na 2014 r.  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Prio-

rytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój  

i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  

 i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy spo-

łecznej oraz   

 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra po-

mocy rodzinie 

 

2543/14 20.02.2014r. zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadań rzeczowo – finanso-

wych za 2013 rok Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Kielcach 

 

2544/14 20.02.2014r. wyrażenia zgody na wprowadzenie południowej obwodnicy miej-

scowości Morawica do Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Świętokrzyskiego 

 

2545/14 20.02.2014r. dotyczy zadania pn.: "Budowa dróg gminnych wraz z niezbędną 

infrastrukturą dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Grzy-

bów - Strefa B i C " realizowana w ramach projektu pn.: " Staszow-

ski obszar gospodarczy szansą dla regionu" 

 

2546/14 20.02.2014r. wyrażenia opinii Zarządu Województwa do projektu pn. "Założenia 

do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazo-

we dla Gminy Łagów na lata 2014 - 2030", w zakresie koordynacji 

współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energe-

tyczną państwa 

 

2547/14 20.02.2014r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-762/11-00 realiza-

cji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007-2013, stanowiących załącznik do uchwały Nr 540/11 Za-

rządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2011 r. w 

sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego jed-

nostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

nieposiadającej osobowości prawnej  

w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury ko-

munikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w Osi 

Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego 

regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

 

https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42110-uchwala-nr-2540-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42111-uchwala-nr-2541-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42112-uchwala-nr-2542-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42113-uchwala-nr-2543-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42114-uchwala-nr-2544-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42115-uchwala-nr-2545-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42116-uchwala-nr-2546-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42117-uchwala-nr-2547-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html


Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych 

zasad i trybu jego realizacji 

2548/14 20.02.2014r. w sprawie uzgodnienia treści statutu Muzeum Okręgowego w 

Sandomierzu 

 

2549/14 20.02.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

węzła dystrybucyjnego regionalnej sieci szerokopasmowej, dla czę-

ści inwestycji pod nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschod-

niej - województwo świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie 

gmin: Stopnica, Solec- Zdrój, Nowy Korczyn w powiecie buskim 

 

2550/14 20.02.2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 

Kielcach 

 

 

2551/14 20.02.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2552/14 20.02.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2553/14 20.02.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2554/14 26.02.2014r. ustalenia podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów po-

wiatowych na finansowanie w 2014 roku programów na rzecz pro-

mocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań 

 

2555/14 26.02.2014r. w sprawie: wyrażenie zgody na złożenie przez Samorząd Woje-

wództwa Świętokrzyskiego - Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziań-

skich Parków Krajobrazowych poprawionego wniosku aplikującego 

o środki unijne w ramach instrumentu finansowego „Life+” na re-

alizację projektu pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na 

Ponidziu” 

 

2556/14 26.02.2014r. stosowania ulgi w spłacie zobowiązania z tytułu należności doty-

czących zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finan-

sowanych z udziałem środków europejskich wynikającego z tytułu 

należności od Pani Doroty Klefas-Barucha zam. ul. Ogrodowa 1A, 

26-010 Bodzentyn, prowadzącej działalność gospodarczą pod fir-

mą: „PLUS” Dorota Klefas-Barucha pod adresem: ul. Ogrodowa 

1A, 26-010 Bodzentyn, orzeczonego decyzją administracyjną nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-197/10-2013/03 z dnia 

23.01.2013 r.,  przekazanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, udzielonych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy o dofinansowanie 

nr UDA-RPSW.01.01.00-26-197/10-00 projektu nr WND-

RPSW.01.01.00-26-197/10 

 

2557/14 26.02.2014r. zwrotu przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach z sie-

dzibą ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce części dofinansowania z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami 

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielone-

go w roku 2010, 2011, 2012 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 

na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.05.02.00-26-136/08-00. 

 

2558/14 26.02.2014r. zmiany uchwały Nr 2379/10 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie warunkowego wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia  

 

https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42118-uchwala-nr-2548-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42119-uchwala-nr-2549-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42120-uchwala-nr-2550-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42121-uchwala-nr-2551-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42122-uchwala-nr-2552-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42123-uchwala-nr-2553-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42124-uchwala-nr-2554-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42125-uchwala-nr-2555-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42126-uchwala-nr-2556-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42127-uchwala-nr-2557-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42128-uchwala-nr-2558-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html


z Działania  5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, tury-

styki i sportu”  w ramach dwuetapowych konkursów zamkniętych 

nr 4/08 i nr 4/09 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

2559/14 26.02.2014r. warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z 

Działania 6.2 " Rewitalizacja małych miast" oraz zmiany  uchwały 

Nr 2495/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 

marca 2010 r. w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwali-

fikowanych do wsparcia z Działania 6.2 „Rewitalizacja małych 

miast”  

w  ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/09 Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007 – 2013 

 

2560/14 26.02.2014r. zmiana uchwały Nr 1829/09 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie warunkowego wy-

boru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.2 

„Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placó-

wek edukacyjnych i kulturalnych” w ramach dwuetapowego kon-

kursu zamkniętego nr 1/09 oraz 2/08 z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

2561/14 26.02.2014r. zmiany Uchwały nr 2395/2013 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia  

6 grudnia 2013 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowa-

nia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.3 Osi Priorytetowej 1 – 

Rozwój przedsiębiorczości, Działania 1.2 Tworzenie i rozwój po-

wiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

2562/14 26.02.2014r. podjęcia decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu przez 

Gminę Łączna z siedzibą Kamionki 60, 26-140 Łączna dot. części 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zale-

głości podatkowych, udzielonego w roku 2009, 2010, 2011 oraz 

2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, na podstawie Umowy o 

dofinansowanie nr UDA-RPSW.05.02.00-26-161/08-00 

 

2563/14 26.02.2014r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków na zadania z zakresu 

kultury w 2014 r. 

 

2564/14 26.02.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realiza-

cję inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa publicznej drogi 

gminnej nr 302030 klasy Z (ul. Rzeczki) w Ostrowcu Świętokrzy-

skim" 

 

2565/14 26.02.2014r. w sprawie: konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego pro-

gramu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciw-

działania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji 

zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2014-

2020" oraz powołania zespołu ds. konsultacji projektu Programu 

 

2566/14 26.02.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2567/14 26.02.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2568/14 26.02.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2569/14 26.02.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2570/14 6.03.2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania 

publicznego Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fi-

 

https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42129-uchwala-nr-2559-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42130-uchwala-nr-2560-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42131-uchwala-nr-2561-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42132-uchwala-nr-2562-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42133-uchwala-nr-2563-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42134-uchwala-nr-2564-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42135-uchwala-nr-2565-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42136-uchwala-nr-2566-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42137-uchwala-nr-2567-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42138-uchwala-nr-2568-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/42139-uchwala-nr-2569-2014/216-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-lata-2010-2014/3663-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kadencji-2014-rok.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2570.2014.pdf


zycznej w 2014 roku. 

2571/14 6.03.2014r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków na realizację zadań z 

zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2014 r. 

 

2572/14 6.03.2014r. dotyczy zadania pn.: "Rozbudowa ul. Aleksandra Uchnasta w Bu-

sku-Zdroju" 

 

2573/14 6.03.2014r. dotyczy zadania pn.:  "Przebudowa ul. Cmentarnej w Kielcach na 

odcinku od   ul. Sandomierskiej do ul. Zielonej wraz z przebudową 

parkingu przy Cmentarzu Cedzyna w Kielcach " 

 

2574/14 6.03.2014r. dotyczy zadania pn.:  "Rozbudowa drogi gminnej Nr 319016 T Ma-

rzysz - Znojów " - Gmina Daleszyce 

 

2575/14 6.03.2014r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia  

z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego   

nieruchomości położonej w Chełmcach, gmina Strawczyn, ozna-

czonej  w ewidencji   gruntów jako działka nr 345/7 o pow. 0,0693 

ha,  

wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748 

 

2576/14 6.03.2014r. w sprawie rozpatrzenia wyników konsultacji projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego zmiany 

uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki 

odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 ze Świę-

tokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organiza-

cjami pozarządowymi i innymi podmiotami i przedłożenie go Sej-

mikowi Województwa Świętokrzyskiego celem uchwalenia  

 

2577/14 6.03.2014r. przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzy-

skiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej 

pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw 

w 2014 roku w województwie świętokrzyskim 

 

2578/14 6.03.2014r. zatwierdzenia Zasad Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego 

w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej” na 2014 rok finansowa-

nej ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

 

2579/14 6.03.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

węzła dystrybucyjnego regionalnej sieci szerokopasmowej, dla czę-

ści inwestycji pod nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschod-

niej - województwo świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie 

gminy Piekoszów w powiecie kieleckim 

 

2580/14 6.03.2014r. powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upo-

ważnienia do składania oświadczeń woli 

 

2581/14 6.03.2014r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego przez podmioty lecznicze za 2013 rok 

 

2582/14 6.03.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2583/14 6.03.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2584/14 6.03.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2585/14 13.03.2014r. zmiany uchwały nr 1991/13 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 25 czerwca 2013 r. 

 

2586/14 13.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Woje-

wództwa Świętokrzyskiego – Centrum Kształcenia Pracowników 

Służb Społecznych w Skarżysku - Kamiennej projektu „Kształcenie 

i szkolenie zawodowe” do Konkursu 2014 organizowanego przez 

Narodową Agencję - Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ra-

mach programu Erasmus+ oraz udzielenie pełnomocnictwa pani 

Danucie Latos, dyrektorowi Centrum Kształcenia Pracowników 

Służb Społecznych w Skarżysku - Kamiennej, do zawarcia, zmiany 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2571.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2572.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2573.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2574.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2575.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2576.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2577.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2578.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2579.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2580.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2581.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2582.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2583.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2584.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2585.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2586.2014.pdf


i wykonania umowy z Narodową Agencją Fundacją Rozwoju Sys-

temu Edukacji na realizację projektu 

2587/14 13.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Woje-

wództwa Świętokrzyskiego – Policealną Szkołę Medyczną im. 

Hanny Chrzanowskiej w Morawicy projektu „Uczeń na zagranicz-

nym rynku pracy”, do Konkursu 2014 organizowanego przez Naro-

dową Agencję - Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach 

programu Erasmus+ oraz udzielenie pełnomocnictwa pani Renacie 

Antos, dyrektorowi Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny 

Chrzanowskiej w Morawicy, do zawarcia, zmiany i wykonania 

umowy z Narodową Agencją Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 

na realizację projektu 

 

2588/14 13.03.2014r. zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Programu Działalności 

Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewi-

cach za 2013 rok 

 

2589/14 13.03.2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty zło-

żone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań z za-

kresu działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego w 2014 roku 

 

2590/14 13.03.2014r. w sprawie:  przyjęcia: - Sprawozdania z realizacji Świętokrzyskiego 

Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia  

za rok 2013, -  Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrud-

nienia na rok 2014 

 

2591/14 13.03.2014r. przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego  

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2013 

rok 

 

2592/14 13.03.2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2013 rok oraz podziału 

zysku za 2013 r. 

 

2593/14 13.03.2014r. zatwierdzenia  zmiany  planu finansowego  Wojewódzkiego Ośrod-

ka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2014 rok w części – „Działal-

ność inwestycyjna” 

 

2594/14 13.03.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realiza-

cję inwestycji drogowej pn.: "Opracowanie dokumentacji projekto-

wej dla zadania: Budowa obwodnicy Ćmielowa" 

 

2595/14 13.03.2014r. zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 06.02.2014 r. przez Związek 

Gmin Gór Świętokrzyskich  ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzen-

tyn wpłaty w wysokości 410 695,05 zł na poczet zobowiązań  

z tytułu zwrotu części dofinansowania, począwszy od zobowiązań o 

najwcześniejszych terminach płatności i odsetek w wysokości okre-

ślonej jak dla zaległości podatkowych, orzeczonych Decyzją Zarzą-

du Województwa Świętokrzyskiego  

nr RPSW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-269/08-2012/15 z dnia 

12.07.2012 r. 

 

2596/14 13.03.2014r. warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z 

Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony 

środowiska i energetycznej”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013 oraz zmiany uchwały Nr 

2456/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 grud-

nia 2013 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwali-

fikowanych do wsparcia z Działania 4.2 „Rozwój systemów  lokal-

nej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/13 z Regionalnego Pro-

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2587.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2588.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2589.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2590.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2591.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2592.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2593.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2594.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2595.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2596.2014.pdf


gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 

2597/14 13.03.2014r. w sprawie przyjęcia „Planu dofinansowania form doskonalenia za-

wodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych pro-

wadzonych przez Województwo Świętokrzyskie na rok 2014” oraz 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobiera-

nych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2014 

roku 

 

2598/14 13.03.2014r. zatwierdzenia regulaminu Plebiscytu „Moje Innowacyjne Otoczenie  

– Moja Innowacyjna Gmina”, organizowanego przez Urząd Mar-

szałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Biuro Innowacji,  w 

ramach realizacji projektu  "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV 

etap", Poddziałanie 8.2.2 PO KL Regionalne Strategie Innowacji 

 

2599/14 13.03.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2600/14 13.03.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2601/14 13.03.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2602/14 13.03.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2603/14 13.03.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2604/14 13.03.2014r. warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z 

Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej 

o znaczeniu regionalnym  

i ponadregionalnym” w ramach Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013 oraz 

zmiany uchwały Nr 1663/09 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie warunkowego wy-

boru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 3.1 

„Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu 

regionalnym i ponadregionalnym” w ramach dwuetapowych kon-

kursów zamkniętych nr 6/08 i 2/13 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 

 2007 – 2013 

 

2605/14 19.03.2014r. zmiany uchwały Nr 1537/09 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.1 „Rozwój 

regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w 

ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 3/08 z Regional-

nego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007 – 2013 

 

2606/14 19.03.2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr  

106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 

2003r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz dro-

gom gminnym  

na terenie województwa świętokrzyskiego. 

 

2607/14 19.03.2014r. w sprawie: informacji o stanie mienia samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego. 

 

2608/14 19.03.2014r. w sprawie zlecenia Uczniowskiemu Międzyszkolnemu Klubowi 

Sportowemu „Żak” w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 

Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w Judo, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert 

 

2609/14 19.03.2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planu fi-

nansowego za 2013 rok, przedłożonych przez wojewódzkie samo-

rządowe instytucje kultury 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2597.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2598.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2599.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2600.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2601.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2602.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2603.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2604.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2605.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2606.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2607.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2608.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2609.2014.pdf


2610/14 19.03.2014r. w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-

blicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicz-

nych  w 2014 r. z zakresu  ochrony i promocji zdrowia – programy 

zdrowotne oraz z zakresu zwalczania narkomanii. 

 

2611/14 19.03.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2612/14 19.03.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2613/14 24.03.2014r. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świę-

tokrzyskiego na lata 2014 – 2028 

nie RIO 

tylko Be-

stią 

2614/14 24.03.2014r. zmiany uchwały nr 2380/13 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki 

długoterminowej  

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w 

Czerwonej Górze 

 

2615/14 24.03.2014r. dotyczy zadania pn.: "Budowa drogi dojazdowej do przedszkola w 

Bilczy" 

 

2616/14 24.03.2014r.  zwiększenia dofinansowania dla projektu nr WND-

RPSW.02.03.00-26-005/10 w ramach Działania 2.3 Promocja go-

spodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, 

 wykreślenia projektów z Listy projektów wstępnie wybra-

nych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ra-

mach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2007-2013 

 zmiany uchwały nr 2655/10 Zarządu Województwa Świę-

tokrzyskiego z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Regu-

laminu konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 

Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013 przyjętego uchwałą nr 2302/09 Zarządu Województwa Świę-

tokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku oraz wstępnego wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu za-

mkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i 

turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 

 

2617/14 24.03.2014r. wniosku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii z siedzibą ul. Ar-

twińskiego 3, 25-734 Kielce, o ponowne rozpatrzenie sprawy, w 

której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Za-

rządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 wydał w dniu 11 grudnia 

2013 roku decyzję nr RPSW.IZ.UMWSW.02.02.00-26-020/10-

2013/23 orzekającą o zwrocie części dofinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami 

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych 

 

2618/14 24.03.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2619/14 24.03.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2620/14 27.03.2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 

2013 rok 

 

2621/14 27.03.2014r. podjęcia decyzji o udzieleniu dofinansowania na realizację projektu 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego – Świętokrzyskiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, pn: „Świętokrzyski System 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2610.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2611.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2612.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2613.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2614.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2615.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2616.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2617.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2618.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2619.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2620.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2621.2014.pdf


Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki” 

2622/14 27.03.2014r. ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie po-

mocy na operacje z zakresu działania "Poprawianie i rozwijanie 

infrastruktury związanej z rozwojem         i dostosowywaniem rol-

nictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami 

wodnymi "objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 

 

2623/14 27.03.2014r. w sprawie dokonania wyboru ofert i ich zatwierdzenia na realizację 

zadań wraz z proponowanymi kwotami dotacji dla podmiotów 

określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie za-

dań z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 roku 

 

2624/14 27.03.2014r. zmiany  uchwały Nr 2495/10 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie warunkowego wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia  

z Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” w  ramach dwueta-

powego konkursu zamkniętego nr 5/09 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

2625/14 27.03.2014r.  zmiany Uchwały nr 2395/2013 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia  

6 grudnia 2013 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowa-

nia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.3 Osi Priorytetowej 1 – 

Rozwój przedsiębiorczości, Działania 1.2 Tworzenie i rozwój po-

wiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013; 

 przesunięcia projektu z Listy rezerwowej projektów zaak-

ceptowanych pod względem merytoryczno – technicznym, oczekują-

cych na ewentualne podpisanie umowy w ramach konkursu za-

mkniętego nr 1.2.3 w ramach Osi Priorytetowej 1 Rozwój przedsię-

biorczości Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyj-

nych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013   

 

2626/14 27.03.2014r. zmiany Uchwały nr 1544/12 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia  

5 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru projektów wstępnie wybra-

nych do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu za-

mkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji, 

wpieranie działalności dydaktycznej  

i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i roz-

wój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007–2013. 

 

2627/14 27.03.2014r. wprowadzenie zmian w Planie Zamówień Publicznych na rok 2014 

dla Centrum Obsługi Inwestora w Departamencie Polityki Regio-

nalnej 

 

2628/14 27.03.2014r. upoważnienia Pana Jana Maćkowiaka – Członka Zarządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego do głosowania na Zgromadzeniu 

Wspólników Spółki Lotnisko Kielce Sp. z o.o. w likwidacji za upa-

dłością likwidacyjną Spółki 

 

2629/14 27.03.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2630/14 27.03.2014r. ogłoszenia otwartego I konkursu ofert na wsparcie ze środków 

PFRON w 2014r.                        realizacji zadań z zakresu rehabili-

tacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  zlecanych 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2622.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2623.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2624.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2625.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2626.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2627.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2628.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2629.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2630.2014.pdf


fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 

2631/14 27.03.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

węzła dystrybucyjnego regionalnej sieci szerokopasmowej, dla czę-

ści inwestycji pod nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschod-

niej - województwo świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie 

gmin: Stopnica, Solec- Zdrój, Nowy Korczyn w powiecie buskim 

 

2632/14 27.03.2014r. wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności 

leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach po-

przez utworzenie: 

 Oddziału Chirurgii Naczyniowej 

 Poradni Chirurgii Naczyniowej 

 

2633/14 27.03.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2634/14 27.03.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2635/14 31.03.2014r. przyjęcia IV wersji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 do dalszych 

prac, w tym do przekazania do Komisji Europejskiej 

 

2635/14 31.03.2014r. przyjęcia IV wersji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 do dalszych 

prac, w tym do przekazania do Komisji Europejskiej 

 

2636/14 31.03.2014r. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świę-

tokrzyskiego na lata 2014 – 2028 

Nie RIO 

2637/14 31.03.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2638/14 3.04.2014r. podpisania Aneksu Nr 3 do Umowy  

Nr 15/BZD-UM13/2009 zawartej w dniu 29 stycznia 2009 roku w 

Warszawie pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego doty-

czącej delegowania zadań Agencji Płatniczej do Samorządów Wo-

jewództw 

 

2639/14 3.04.2014r. zwiększenia kwoty przyznanego dofinansowania dla indywidualne-

go projektu kluczowego „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świę-

tokrzyskich wraz  

z restauracją zabytków Świętego Krzyża – etap II”, realizowanego 

w ramach umowy  

nr UDA-RPSW.02.03.00-26-001/11-00 (z późn. zm.) z dnia 25 

kwietnia 2012 roku, przez Gminę Bieliny w ramach Działania 2.3 

Promocja gospodarcza i turystyczna regionu  

Oś Priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeń-

stwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regio-

nu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007-2013 

 

2640/14 3.04.2014r. w sprawie cofnięcia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o 

numerze  

UDA-RPSW.05.03.00-26-288/08-00 z dnia 17 marca 2009 roku dla 

projektu Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w 

Gnojnie pn.: „Remont i konserwacja drewnianej konstrukcji dachu 

wieży koscioła z wymianą pokrycia dachowego koscioła parafial-

nego p.w. św. Jana Chrzciciela w Gnojnie” 

 

2641/14 3.04.2014r. zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 28.02.2014 r. przez Edytę 

Wiącek zamieszkałą ul. Widokowa 51, 28-230 Połaniec, prowadzą-

cą działalność gospodarczą pod nazwą EDYTA WIĄCEK MEGA-

LIT wpłaty w wysokości 51 000,00 zł na poczet zobowiązań z tytu-

łu zwrotu części dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwo-

ju Regionalnego oraz dokonaną w dniu 03.03.2014 r. przez Edytę 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2631.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2632.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2633.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2634.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2635.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2635.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2636.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2637.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2638.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2639.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2640.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2641.2014.pdf


Wiącek zamieszkałą ul. Widokowa 5128-230 Połaniec, prowadzącą 

działalność gospodarczą pod nazwą EDYTA WIĄCEK MEGALIT 

wpłaty w wysokości 9 000,00 zł na poczet zobowiązań z tytułu 

zwrotu części dofinansowania z budżetu państwa, począwszy od 

zobowiązań o najwcześniejszych terminach płatności i odsetek w 

wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, orzeczonych 

Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr RP-

SW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-013/10-2012/08 z dnia 16.04.2012 r. 

2642/14 3.04.2014r. w sprawie zlecenia Aeroklubowi Kieleckiemu w Masłowie realiza-

cji zadania publicznego pn. Udział zawodników – juniorów z Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego zrzeszonych w Aeroklubie Kieleckim 

w zawodach szybowcowych rangi ogólnopolskiej 

i międzynarodowej w 2014 roku, z pominięciem otwartego konkur-

su ofert 

 

2643/14 3.04.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2644/14 3.04.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2645/14 3.04.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2646/14 3.04.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2647/14 9.04.2014r. przyjęcie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świe-

tokrzyskiego na lata 2007 - 2013 

 

2648/14 9.04.2014r. przyjęcia Rocznego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych  

na 2014 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

 

2649/14 9.04.2014r. przyjęcia informacji na temat sposobu uwzględnienia uwag Mini-

sterstwa Infrastruktury i Rozwoju wiążących się z opinią resortu na 

temat zgodności Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Umową Partnerstwa 

 

2650/14 9.04.2014r. upoważnienia do reprezentacji organu w sprawach wynikających z 

realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, o których mowa w art. 26 

ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia poli-

tyki rozwoju, w szczególności związanych z prowadzeniem kontro-

li, odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi oraz ustalaniem i 

nakładaniem korekt finansowych, o których mowa w art. 98 rozpo-

rządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. 

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (j.t Dz.U.2013.267 z późn. zm.), 

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie woje-

wództwa (j.t. Dz.U.2013.596 z późn. zm.), art. 25 pkt 1 i 26 ust. 1 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (j.t.Dz.U.2009.84.712 z późn. zm.), Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Pro-

gramem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013  

P. Pisko-

rek 

2651/14 9.04.2014r. Upoważnienia do reprezentacji organu w sprawach wynikających z 

realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, o których mowa w art. 26 

ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia poli-

tyki rozwoju, w szczególności związanych z prowadzeniem kontro-

li, odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi oraz ustalaniem i 

nakładaniem korekt finansowych, o których mowa w art. 98 rozpo-

rządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. 

P. So-

chacka 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2642.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2643.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2644.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2645.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2646.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2647.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2648.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2649.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2650.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2651.2014.pdf


Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (j.t Dz.U.2013.267 z późn. zm.), 

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie woje-

wództwa (j.t. Dz.U.2013.596 z późn. zm.), art. 25 pkt 1 i 26 ust. 1 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (j.t.Dz.U.2009.84.712 z późn. zm.), Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Pro-

gramem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 

2652/14 9.04.2014r. upoważnienia do reprezentacji organu w sprawach wynikających z 

realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, o których mowa w art. 26 

ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia poli-

tyki rozwoju, w szczególności związanych z prowadzeniem kontro-

li, odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi oraz ustalaniem i 

nakładaniem korekt finansowych, o których mowa w art. 98 rozpo-

rządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. 

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (j.t Dz.U.2013.267 z późn. zm.), 

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie woje-

wództwa (j.t. Dz.U.2013.596 z późn. zm.), art. 25 pkt 1 i 26 ust. 1 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (j.t.Dz.U.2009.84.712 z późn. zm.), Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Pro-

gramem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 

P. Jani-

szewski 

2653/14 9.04.2014r.  zwiększenie dofinansowania dla projektu nr WND-

RPSW.02.04.00-26-003/12 w ramach Działania 2.4 Tworzenie 

kompleksowych terenów inwestycyjnych  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, 

 wykreślenie projektu z Listy projektów wstępnie zakwalifi-

kowanych po I etapie konkursu do wsparcia w ramach dwuetapo-

wego konkursu zamkniętego nr 2.4.6 dla Działania 2.4 Tworzenie 

kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

 zmiana uchwały nr 1726/13 Zarządu Województwa Świę-

tokrzyskiego z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie wstępnego wybo-

ru projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwueta-

powego konkursu zamkniętego nr 2.4.6 dla Działania 2.4 Tworze-

nie kompleksowych terenów inwestycyjnych  Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 

– 2013 

 

2654/14 9.04.2014r.  zwiększenia dofinansowania dla projektu nr WND-

RPSW.02.03.00-26-014/10 w ramach Działania 2.3 Promocja go-

spodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, 

 zmiany uchwały nr 2655/10 Zarządu Województwa Świę-

tokrzyskiego z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Regu-

laminu konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 

Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013 przyjętego uchwałą nr 2302/09 Zarządu Województwa Świę-

tokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku oraz wstępnego wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu za-

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2652.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2653.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2654.2014.pdf


mkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i 

turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 

2655/14 9.04.2014r. podziału środków PFRON w 2014r. na realizację zadań Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego wynikających z ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-

nianiu osób niepełnosprawnych w zakresie: - dofinansowania robót 

budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo Budowlane (Dz.U. 2013. Nr 1409 z późn. zm.), dotyczących 

obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób nie-

pełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; 

- dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywno-

ści zawodowej 

 

2656/14 9.04.2014r. w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-

blicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010  Nr 234, poz. 1536 z 

późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań w 2012 r. z zakresu:  

1. pomocy społecznej, 

2. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

3. przeciwdziałania przemocy 

 

2657/14 9.04.2014r. powołania Zespołu Opiniującego, którego zadaniem będzie opra-

cowanie projektów opinii do                złożonych wniosków o wpis 

do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy  rehabi-

litacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinanso-

wania Państwowego Funduszu          Rehabilitacji Osób Niepełno-

sprawnych 

 

2658/14 9.04.2014r. w sprawie wyboru podmiotu niezaliczonego do sektora finansów 

publicznych oraz przyznania środków na realizację zadania z zakre-

su kultury fizycznej w 2014 r. 

 

2659/14 9.04.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

węzła dystrybucyjnego regionalnej sieci szerokopasmowej, dla czę-

ści inwestycji pod nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschod-

niej - województwo świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie 

gminy Oleśnica i Łubnice, powiat staszowski oraz na terenie gminy 

Pacanów, powiat buski 

 

2660/14 9.04.2014r. udzielenia pełnomocnictw dla p.o. Dyrektora Biura Społeczeństwa 

Informacyjnego oraz Zastępcy Dyrektora Biura Społeczeństwa In-

formacyjnego w zakresie związanym z realizacją projektu "Sieć 

Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzy-

skie" 

 

2661/14 9.04.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2662/14 9.04.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2663/14 9.04.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2664/14 9.04.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2665/14 9.04.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2666/14 9.04.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2667/14 17.04.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realiza-

cję inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa odcinka ul. 

1.KDL.2 od ul. Daleszyckiej do działki nr 411/5 w Kielcach oraz 

rozbudowa ul. Daleszyckiej od dz. nr 1245/4 do ul. 1.KDL.2" 

 

2668/14 17.04.2014r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego w sprawie powołania Rady Programowej w Nauczycielskim 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2655.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2656.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2657.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2658.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2659.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2660.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2661.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2662.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2663.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2664.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2665.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2666.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2667.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2668.2014.pdf


Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu 

2669/14 17.04.2014r. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Świę-

tokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach za 

2013 rok 

 

2670/14 17.04.2014r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Świętokrzy-

skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach za 2013 

rok 

 

2671/14 17.04.2014r. oceny działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-

czego w Modliszewicach, pracy Dyrektora oraz Rady Społecznej 

Doradztwa Rolniczego  

 

2672/14 17.04.2014r. powołania Zespołu Oceniającego do weryfikacji merytorycznej 

wniosków  

o wsparcie w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na 2014r.” 

 

2673/14 17.04.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

węzła dystrybucyjnego regionalnej sieci szerokopasmowej, dla czę-

ści inwestycji pod nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschod-

niej - województwo świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie 

gminy Pacanów i gminy, Tuczępy powiat buski 

 

2674/14 17.04.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2675/14 17.04.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok 

 

 

2676/14 17.04.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2677/14 17.04.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2678/14 17.04.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2679/14 17.04.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2680/14 17.04.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2681/14 17.04.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2682/14 24.04.2014r. dot. informacji o wykonaniu budżetu województwa za I  kwartał 

2014 roku 

nie RIO 

2683/14 24.04.2014r. zmiany uchwały Nr 934/12 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie warunkowego wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia  

z Działania 4.2„Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony 

środowiska i energetycznej” w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr 1/11 Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

2684/14 24.04.2014r. wniosku Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z siedzibą ul. Suche-

dniowska 3, 26-010 Bodzentyn o udzielenie ulgi w spłacie zobo-

wiązania z tytułu należności wynikających ze zwrotu płatności do-

konanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, których wysokość została określona przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego w ostatecznej decyzji administra-

cyjnej nr RPSW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-234/08-2013/16 z dnia 

07.08.2013 r., utrzymującej w mocy decyzję nr RP-

SW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-234/08-2012/10 z dnia 30.05.2012 r. 

 

2685/14 24.04.2014r. wniosku Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z siedzibą ul. Suche-

dniowska 3, 26-010 Bodzentyn o udzielenie ulgi w spłacie zobo-

wiązania z tytułu należności wynikających ze zwrotu płatności do-

konanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, których wysokość została określona przez Zarząd 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2669.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2670.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2671.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2672.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2673.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2674.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2675.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2676.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2677.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2678.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2679.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2680.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2681.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2682.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2683.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2684.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2685.2014.pdf


Województwa Świętokrzyskiego w ostatecznej decyzji administra-

cyjnej nr RPSW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-234/08-2013/17 z dnia 

07.08.2013 r., utrzymującej w mocy decyzję nr RP-

SW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-234/08-2012/14 z dnia 27.06.2012 r.  

2686/14 24.04.2014r. wniosku Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z siedzibą ul. Suche-

dniowska 3, 26-010 Bodzentyn o udzielenie ulgi w spłacie zobo-

wiązania z tytułu należności wynikających ze zwrotu płatności do-

konanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, których wysokość została określona przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego w ostatecznej decyzji administra-

cyjnej nr RPSW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-269/08-2013/19 z dnia 

07.08.2013 r., utrzymującej w mocy decyzję nr RP-

SW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-269/08-2012/15 z dnia 12.07.2012 r. 

 

2687/14 24.04.2014r. w sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Bilardowe-

mu w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Mistrzostwa Pol-

ski Juniorów i Juniorek w Bilard – Kielce 2014, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert 

 

2688/14 24.04.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2689/14 24.04.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2690/14 24.04.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2691/14 30.04.2014r. w  sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2028 

 

2692/14 30.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Samorząd 

Województwa Świętokrzyskiego – Zespół Świętokrzyskich i Nad-

nidziańskich Parków Krajobrazowych negocjacji do wniosku Nr 

726/13 oraz podpisanie „Arkusza negocjacyjnego” przygotowanego 

przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w sprawie dofinansowania projektu pn. „Ochrona cennych sie-

dlisk przyrodniczych na Ponidziu” 

 

2693/14 30.04.2014r. w sprawie przyjęcia nowych członków do Sieci Dziedzictwo Kuli-

narne Świętokrzyskie w Województwie Świętokrzyskim działającej 

w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne-

go 

 

2694/14 30.04.2014r. przyjęcia zmian do wzoru umowy  

o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.3. Tworzenie i 

rozbudowa funduszy pożyczkowych  

i gwarancyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 

 

2695/14 30.04.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realiza-

cję inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa odcinka drogi 

powiatowej nr 0787T w Witowicach". 

 

2696/14 30.04.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realiza-

cję inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa odcinka drogi 

powiatowej nr 0787T w Pęcławicach Górnych" 

 

2697/14 30.04.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realiza-

cję inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa odcinka drogi 

powiatowej nr 0844T w miejscowości Wysoki Duże". 

 

2698/14 30.04.2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 1007/12 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia  

28 marca 2012 r. w sprawie podjęcia decyzji o udzieleniu dofinan-

sowania na realizację projektu Województwa Świętokrzyskiego – 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkow-

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2686.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2687.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2688.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2689.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2690.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2691.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2692.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2693.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2694.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2695.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2696.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2697.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2698.2014.pdf


skiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach pn: „Edukacja 

receptą na lepsze jutro” 

2699/14 30.04.2014r. w sprawie: w sprawie konsultacji społecznych projektu „Woje-

wódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów al-

koholowych w regionie świętokrzyskim na lata 2014-2020" oraz 

powołania Zespołu ds. konsultacji „Wojewódzkiego programu pro-

filaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w regionie 

świętokrzyskim na lata 2014-2020" 

 

2700/14 30.04.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2701/14 30.04.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2702/14 30.04.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2703/14 30.04.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2704/14 30.04.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2705/14 30.04.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2706/14 08.05.2014r. w sprawie ustalenia kryterium regionalnego oceny wniosków o 

przyznanie pomocy na operacje      z zakresu działania 313, 322, 

323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

2707/14 08.05.2014r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przy-

znanie pomocy na operacje          z zakresu działania 313, 322, 323 

"Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 

 

2708/14 08.05.2014r. w sprawie zmiany  uchwały Nr 1514/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie warunkowego 

wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.3 

„Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu” w 

ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 4/08 Regionalne-

go Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007 – 2013. 

 

2709/14 08.05.2014r. w sprawie przyjęcia Raportu z przeglądu i oceny dokumentów stra-

tegicznych i programów wojewódzkich 

 

2710/14 08.05.2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr 770/08 z dnia 29 lutego 2008 roku w 

sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2007 - 2013 

 

2711/14 08.05.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego nr 798/08 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie  przyjęcia 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

2712/14 08.05.2014r. w sprawie zmian uchwały Nr 1615/13 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2013 roku, dotyczącej „zasad 

udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji prze-

targowej”  

 

2713/14 08.05.2014r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finan-

sowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli 

 

2714/14 08.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie Herbu Województwa 

Świętokrzyskiego          na budynku dworca Świętokrzyskiej Kolej-

ki Dojazdowej „Ciuchcia Ekspres Ponidzie”     sp. z o. o. w Jędrze-

jowie 

 

2715/14 08.05.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2716/14 15.05.2014r. - zwiększenie dofinansowania dla projektu nr WND-

RPSW.02.03.00-26-022/10 w ramach Działania 2.3 Promocja go-

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2699.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2700.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2701.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2702.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2703.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2704.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2705.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2706.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2707.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2708.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2709.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2710.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2711.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2712.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2713.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2714.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2715.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2716.2014.pdf


spodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

oraz 

-zmiany uchwały nr 2655/10 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu 

konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 Promocja 

gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 przy-

jętego uchwałą nr 2302/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskie-

go z dnia 23 grudnia 2009 roku oraz wstępnego wyboru projektów 

zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego 

nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystycz-

na regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 

2717/14 15.05.2014r. w sprawie ponownego ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla  

podmiotów określonych w  art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536z 

późn zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego w 2014 roku z zakresu  

ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne 

 

2718/14 15.05.2014r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Świętokrzy-

skiego Listy Rankingowej projektów do realizacji w ramach „Od-

nowy Wsi Świętokrzyskiej na 2014r.” rekomendowanej przez Ze-

spół Oceniający 

 

2719/14 15.05.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2720/14 15.05.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2721/14 15.05.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2722/14 15.05.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2723/14 15.05.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2724/14 22.05.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2725/14 22.05.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2726/14 27.05.2014r. w sprawie: zakresu  informacji o wykonaniu budżetu województwa  nie RIO 

2727/14 27.05.2014r. dot. informacji o wykonaniu budżetu  województwa za 2013 rok nie RIO 

2728/14 27.05.2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach za 2013r. 

 

2729/14 27.05.2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkie-

go Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach za 2013 rok 

 

2730/14 27.05.2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Wsi 

Kieleckiej w Kielcach za 2013 rok 

 

2731/14 27.05.2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru im. S. 

Żeromskiego w Kielcach za 2013 rok 

 

2732/14 27.05.2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Filharmonii 

Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach za 2013 rok 

 

2733/14 27.05.2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Europejskiego 

Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie za 2013 rok 

 

2734/14 27.05.2014r. w sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu „Stella” w Kielcach re-

alizacji zadania publicznego pn. Mistrzostwa Polski Juniorów w 

Łucznictwie, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

 

2735/14 27.05.2014r. w sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Związkowi Piłki Siatkowej 

w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Świętokrzyskie Mini 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2717.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2718.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2719.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2720.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2721.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2722.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2723.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2724.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2725.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2726.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2727.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2728.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2729.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2730.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2731.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2732.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2733.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2734.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2735.2014.pdf


VOLLEY CUP” – turnieje półfinałowe i finałowe, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert 

2736/14 27.05.2014r. w sprawie wniosku Pani Doroty Klefas-Barucha zam. ul. Ogrodowa 

1A, 26-010 Bodzentyn, prowadzącej działalność gospodarczą pod 

firmą: „PLUS” Dorota Klefas-Barucha pod adresem: ul. Ogrodowa 

1A, 26-010 Bodzentyn, o ponowne rozpatrzenie sprawy w której 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządza-

jąca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świę-

tokrzyskiego na lata 2007-2013 wydał w dniu 26.02.2014 r. decyzję 

nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-197/10-2014/02 odmawiającą 

Pani Dorocie Klefas-Barucha zam. ul. Ogrodowa 1A, 26-010 Bo-

dzentyn, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: „PLUS” 

Dorota Klefas-Barucha pod adresem: ul. Ogrodowa 1A, 26-010 

Bodzentyn, udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania z tytułu należ-

ności dotyczących zwrotu płatności dokonanych w ramach progra-

mów finansowanych z udziałem środków europejskich, których 

wysokość została określona w decyzji administracyjnej nr RP-

SW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-197/10-2012/19 z dnia 12.09.2012 r. 

utrzymanej w mocy decyzją administracyjną nr RP-

SW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-197/10-2013/03 z dnia  

23.01.2013 r.  

 

2737/14 27.05.2014r. w sprawie stosowania ulgi w spłacie zobowiązania z tytułu należno-

ści dotyczących zwrotu płatności dokonanych w ramach progra-

mów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikające-

go z tytułu należności od Pani Edyty Wiącek zamieszkałej ul. Wi-

dokowa 51, 28-230 Połaniec, prowadzącej działalność gospodarczą 

pod nazwą EDYTA WIĄCEK MEGALIT, z siedzibą: 28-230 Poła-

niec, ul. Mielecka 73, orzeczonego decyzją administracyjną nr RP-

SW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-013/10-2012/08 z dnia 16.04.2012 r.,  

przekazanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego i budżetu państwa, udzielonych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-

RPSW.01.01.00-26-013/10-00 projektu nr WND-RPSW.01.01.00-

26-013/10 

 

2738/14 27.05.2014r. w sprawie zwrotu przez Grzegorza Łebek zamieszkałego ul. Kar-

czówkowska 12/9, 25-019 Kielce całości dofinansowania ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu 

państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległo-

ści podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

na podstawie Umowy  

o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-041/09-00 

 

2739/14 27.05.2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1544/12 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru 

projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach dwu-

etapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1 

Rozwój innowacji, wpieranie działalności dydaktycznej  

i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i roz-

wój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007–2013 

 

2740/14 27.05.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

węzła dystrybucyjnego regionalnej sieci szerokopasmowej, dla czę-

ści inwestycji pod nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschod-

niej - województwo świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie po-

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2736.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2737.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2738.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2739.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2740.2014.pdf


wiatu skarżyskiego 

2741/14 27.05.2014r. w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu 

lokalizacji węzła dystrybucyjnego regionalnej sieci szerokopasmo-

wej, dla części inwestycji pod nazwą: "Sieć Szerokopasmowa Pol-

ski Wschodniej - województwo świętokrzyskie" zlokalizowanej na 

terenie powiatu skarżyskiego 

 

2742/14 27.05.2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 2655/14 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia  

09 kwietnia 2014r. w sprawie podziału środków PFRON w 2014r. 

na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji za-

wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

w zakresie: 

-   dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. Nr 

1409, z późn. zm.), dotyczących  

obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób nie-

pełnosprawnych,  

z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; 

-     dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktyw-

ności zawodowej 

 

2743/14 27.05.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2744/14 27.05.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2745/14 27.05.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2746/14 27.05.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2747/14 27.05.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2748/14 27.05.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2749/14 27.05.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok nie RIO 

2750/14 27.05.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2751/14 27.05.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2752/14 27.05.2014r. przyjęcie Okresowego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013, na 2014 rok  

 

2753/14 04.06.2014r. w sprawie powołania likwidatora Nauczycielskiego Kolegium Ję-

zyków Obcych w Sandomierzu i określenia czynności likwidacyj-

nych 

 

2754/14 04.06.2014r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego w sprawie powołania Zespołu Oceniającego do spraw zasze-

regowania obiektów hotelarskich do odpowiedniego rodzaju i kate-

gorii 

 

2755/14 04.06.2014r. uzgodnienia wniosku Zarządu Powiatu Kieleckiego dotyczącego 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg zlokalizowanych na 

terenie Gminy Chęciny 

 

2756/14 04.06.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realiza-

cję inwestycji drogowej inwestycji pn.: "Ulica Klecka w Kielcach" 

I - etap budowa pętli autobusowej przy  

ul. Kleckiej 

 

2757/14 04.06.2014r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/361/12 Sej-

miku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w 

sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2741.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2742.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2743.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2744.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2745.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2746.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2747.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2748.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2749.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2750.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2751.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2752.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2753.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2754.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2755.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2756.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2757.2014.pdf


świętokrzyskiego” 2012-2018 i przeprowadzenia jego konsultacji 

ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz or-

ganizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

2758/14 04.06.2014r. w sprawie projektów Uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzy-

skiego: 

12. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego w sprawie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu; 

13. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego w sprawie Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu 

 

2759/14 04.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego  Szpitala Zespolo-

nego w Kielcach  na użyczenie pomieszczenia o powierzchni  8,0 

m2  w Budynku Przychodni Przyszpitalnej   w Kielcach przy ul. 

Grunwaldzkiej 45 

 

2760/14 04.06.2014r. wyrażenia stanowiska w przedmiocie ograniczenia działalności 

leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Ra-

fała w Czerwonej Górze poprzez likwidację Oddziału III Rehabili-

tacji Pulmonologicznej 

 

2761/14 04.06.2014r. wyrażenia stanowiska w przedmiocie ograniczenia działalności 

leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Ra-

fała w Czerwonej Górze poprzez likwidację Pracowni Cytologii 

Plwociny 

 

2762/14 04.06.2014r. wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności 

leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Ra-

fała w Czerwonej Górze poprzez utworzenie Pracowni Fizjoterapii 

w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Chorób Płuc i Gruź-

licy w Kielcach 

 

2763/14 04.06.2014r. wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności 

leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Ra-

fała w Czerwonej Górze poprzez utworzenia Ośrodka Domowej 

Wentylacji Mechanicznej 

 

2764/14 04.06.2014r. podziału środków PFRON w 2014r. w ramach ogłoszonego I kon-

kursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji za-

wodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych funda-

cjom oraz organizacjom pozarządowym 

 

2765/14 04.06.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2766/14 04.06.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2767/14 04.06.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2768/14 04.06.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2769/14 04.06.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2770/14 04.06.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2771/14 04.06.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2772/14 04.06.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2773/14 04.06.2014r. zmiany uchwały Nr 2379/10 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie warunkowego wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania  5.3 „Inwe-

stycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu”  w ra-

mach dwuetapowych konkursów zamkniętych nr 4/08 i nr 4/09 Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2007 – 2013 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2758.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2759.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2760.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2761.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2762.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2763.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2764.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2765.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2766.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2767.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2768.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2769.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2770.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2771.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2772.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2773.2014.pdf


2774/14 11.06.2014r. zmiany uchwały Nr 2164/09 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie warunkowego wybo-

ru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.2 

„Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i 

energetycznej” w ramach dwuetapowych konkursów zamkniętych 

nr 3/08 i nr 3/09 z Regionalnego Programu Operacyjnego  Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

2775/14 11.06.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realiza-

cję inwestycji drogowej inwestycji pn.: "Budowa drogi gminnej 

Górki - Barwinek - Mroczków, odcinek końcowy od km 0+000,00 

do km 0+388,00 dł. 388,00mb 

 

2776/14 11.06.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realiza-

cję inwestycji drogowej inwestycji pn.: "Budowa drogi gminnej 

dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42, od 

km 0+000,00 do km 0+249,41 - dł. 249,41mb" 

 

2777/14 11.06.2014r. zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w spra-

wie wyboru ofert i podziału środków na zadania z zakresu kultury 

w 2014 r. 

 

2778/14 11.06.2014r. przyjęcia projektów Uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzy-

skiego: w sprawie utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajo-

brazowego; w sprawie utworzenia Cisowsko - Orłowińskiego Parku 

Krajobrazowego oraz skierowanie ich na posiedzenie Komisji Rol-

nictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Woje-

wództwa Świętokrzyskiego oraz posiedzenie Sejmiku Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego 

 

2779/14 11.06.2014r. przyjęcia projektów Uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzy-

skiego: w sprawie utworzenia Nadnidziańskiego Parku Krajobra-

zowego; w sprawie utworzenia Szanieckiego Parku Krajobrazowe-

go; w sprawie utworzenia Kozubowskiego Parku Krajobrazowego; 

w sprawie utworzenia Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego oraz 

skierowanie ich na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzy-

skiego a także na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzy-

skiego 

 

2780/14 11.06.2014r. przyjęcia projektów Uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzy-

skiego: w sprawie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;  

w sprawie Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; w 

sprawie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; w 

sprawie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; w spra-

wie zmiany uchwały Nr VIII/133/11 Sejmiku Województwa Świę-

tokrzyskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obsza-

ru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko – Szydłowieckie oraz 

skierowanie ich na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Wodnej  

i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego a 

także na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 

 

2781/14 11.06.2014r. wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

im. św. Rafała w Czerwonej Górze  na użyczenie pomieszczenia  

o powierzchni  37,52  m2 (sala operacyjna) oraz udostępnienia do 

wspólnego korzystania pomieszczeń o powierzchni  688,09  m2 , 

znajdujących się na Bloku Operacyjnym ww. Szpitala, 

 

2782/14 11.06.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2783/14 11.06.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2774.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2775.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2776.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2777.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2778.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2779.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2780.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2781.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2782.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2783.2014.pdf


2784/14 11.06.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2785/14 11.06.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2786/14 18.06.2014r. wprowadzenie do planu zamówień publicznych na 2014 rok zada-

nia pn. "Świadczenie usług doradztwa, w zakresie odbiorów tech-

nicznych EZT" 

 

2787/14 18.06.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realiza-

cję inwestycji drogowej pn.: "Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach na 

odcinku od działki Nr 200/2 Obręb 266101.1.0012 do ul. Morcinka" 

 

2788/14 18.06.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realiza-

cję inwestycji drogowej pn.: "Budowa odcinka drogi gminnej w 

miejscowości Kolonia Wysoki Małe" 

 

2789/14 18.06.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realiza-

cję inwestycji drogowej pn.: "Budowa odcinka drogi gminnej w 

miejscowości Wolica" 

 

 

2790/14 18.06.2014r. wprowadzenie zmian w Planie Zamówień Publicznych na rok 2014 

dla Centrum Obsługi Inwestora w Departamencie Polityki Regio-

nalnej 

 

2791/14 18.06.2014r. rozpatrzenia zażalenia – Pani Edyty Wiącek zamieszkałej ul. Wido-

kowa 51, 28-230 Połaniec, prowadzącą działalność gospodarczą 

pod nazwą EDYTA WIĄCEK MEGALIT, z siedzibą: 28-230 Poła-

niec, ul. Mielecka 73 (dalej „Strona”), od postanowienia z dnia 3 

kwietnia 2014 roku wydanego przez Zarząd Województwa Święto-

krzyskiego w sprawie zaliczenia  

z urzędu dokonanych przez Edytę Wiącek wpłat na poczet zobo-

wiązań o najwcześniejszym terminie płatności wraz z odsetkami, 

orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-013/10-2012/08 z dnia 

16.04.2012 r. 

 

2792/14 18.06.2014r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania na-

grody rocznej oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody dla kie-

rowników instytucji kultury 

 

2793/14 18.06.2014r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2013 rok dla pana Jaro-

sława Machnickiego – dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury 

im. J. Piłsudskiego w Kielcach 

 

2794/14 18.06.2014r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2013 rok dla pana An-

drzeja Dąbrowskiego – dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Pu-

blicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach 

 

2795/14 18.06.2014r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2013 rok dla pani Karoli-

ny Kępczyk – dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka 

Matołka w Pacanowie 

 

2796/14 18.06.2014r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2013 rok dla pana Piotra 

Szczerskiego – dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kiel-

cach 

 

 

2797/14 18.06.2014r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2013 rok dla pana Jacka 

Rogali – dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w 

Kielcach 

 

2798/14 18.06.2014r. w sprawie rozpatrzenia wyników konsultacji projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego zmiany 

uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki 

odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 ze Świę-

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2784.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2785.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2786.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2787.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2788.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2789.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2790.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2791.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2792.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2793.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2794.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2795.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2796.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2797.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2798.2014.pdf


tokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organiza-

cjami pozarządowymi i innymi podmiotami i przedłożenie go Sej-

mikowi Województwa Świętokrzyskiego celem uchwalenia 

2799/14 18.06.2014r. w sprawie: planu wykorzystania wojewódzkiego zasobu nierucho-

mości na lata  2014 – 2016 

 

2800/14 18.06.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2801/14 18.06.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2802/14 18.06.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok nie RIO 

2803/14 18.06.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2804/14 18.06.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2805/14 25.06.2014r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze za rok 2013 

 

2806/14 25.06.2014r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Cen-

trum Onkologii w Kielcach za rok 2013 

 

2807/14 25.06.2014r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Specjali-

stycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach 

za rok 2013 

 

2808/14 25.06.2014r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach za rok 2013. 

 

2809/14 25.06.2014r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Cen-

trum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze za rok 2013 

 

2810/14 25.06.2014r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Cen-

trum Psychiatrii w Morawicy za rok 2013 

 

2811/14 25.06.2014r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Cen-

trum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kiel-

cach za rok 2013 

 

2812/14 25.06.2014r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka 

Medycyny Pracy w Kielcach za rok 2013. 

 

2813/14 25.06.2014r. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. 

lecznictwa Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej 

Górze oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na ww. stanowisko 

 

2814/14 25.06.2014r. wniosku Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z siedzibą ul. Suche-

dniowska 3, 26-010 Bodzentyn o udzielenie ulgi w spłacie zobo-

wiązania z tytułu należności wynikających ze zwrotu płatności do-

konanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, których wysokość została określona przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego w ostatecznej decyzji administra-

cyjnej nr RPSW.IZ.UMWSW.04.02.00-26-262/08-2013/21 z dnia 

30.10.2013 r., utrzymującej w mocy decyzję nr RP-

SW.IZ.UMWSW.04.02.00-26-262/08-2013/13 z dnia 03.07.2013 r., 

 

2815/14 25.06.2014r. zmiany warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-002/10-00 pod na-

zwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej 

Województwa Świętokrzyskiego”  nr WND-RPSW.02.02.00-26-

002/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społe-

czeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przyjętych 

uchwałą nr 2746/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 7 lipca 2010 roku 

 

2816/14 25.06.2014r. zwiększenia całkowitej wartości, przyznanej kwoty dofinansowania 

oraz zmiany nazwy projektu nr WND-RPSW.02.02.00-26-013/10 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2799.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2800.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2801.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2802.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2803.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2804.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2805.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2806.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2807.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2808.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2809.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2810.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2811.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2812.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2813.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2814.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2815.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2816.2014.pdf


pn. "Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego 

systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrow-

cu Świętokrzyskim" realizowanego w ramach Działania 2.2 "Bu-

dowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 

2817/14 25.06.2014r. rozpatrzenia wniosku Gminy Łączna z siedzibą Kamionki 60, 26-

140 Łączna o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regio-

nalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2007 – 2013 wydał w dniu 26 lutego 2014 r. decyzję Nr RP-

SW.IZ.UMWSW.05.02.00-26-161/08-2014/04 orzekającą o zwro-

cie części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości określonej 

jak dla zaległości podatkowych 

 

2818/14 25.06.2014r. rozpatrzenia wniosku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-

cach z siedzibą ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, o ponowne roz-

patrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyj-

nym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 wydał w 

dniu 26 lutego 2014 roku decyzję nr RPSW.IZ.UMWSW.05.02.00-

26-136/08-2014/03 orzekającą o zwrocie części dofinansowania ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych 

 

2819/14 25.06.2014r. przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego 2014-2020 

 

2820/14 25.06.2014r. upoważnienia Pana Grzegorza Orawca – Dyrektora Departamentu 

Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania 

wszelkich dokumentów  

i umów związanych z realizacją „Umowy dotacji dotyczącej reali-

zacji projektu Pomocy Technicznej” nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z 

dn. 19.05.2014 r. zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury i 

Rozwoju a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego 

 

2821/14 25.06.2014r. upoważnienia Pana Tomasza Janusza - Zastępcę Dyrektora Depar-

tamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpi-

sywania wszelkich dokumentów  

i umów związanych z realizacją "Umowy dotacji dotyczącej reali-

zacji projektu Pomocy Technicznej” nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z 

dn. 19.05.2014 r. zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury i 

Rozwoju a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego 

 

2822/14 25.06.2014r. wyznaczenia przedstawiciela reprezentującego Województwo 

Świętokrzyskie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach 

 

2823/14 25.06.2014r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt 

oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 roku – II edycja 

 

2824/14 25.06.2014r. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 

ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mia-

nowanego 

 

2825/14 25.06.2014r. przystąpienia do zawarcia umowy współpracy pomiędzy Woje-

wództwami: Małopolskim, Podkarpackim, Śląskim i Święto-

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2817.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2818.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2819.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2820.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2821.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2822.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2823.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2824.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2825.2014.pdf


krzyskim w zakresie zakupu nowych trójczłonowych pojazdów 

szynowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 

2826/14 25.06.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2827/14 25.06.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2828/14 26.06.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2829/14 26.06.2014r. zmiany w wieloletniej prognozie finansowej  Województwa Świę-

tokrzyskiego na lata 2014-2028 

 

2830/14 26.06.2014r. powołania Świętokrzyskiego Forum Terytorialnego  

2831/14 26.06.2014r. przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzy-

skiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Regionalne Centrum 

Naukowo-Technologiczne w Podzamczu i nadanie jej statutu, 

zmienionej Uchwałami:  

Nr XXXI/537/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

26 października 2009 roku, Nr XXXI/557/13 Sejmiku Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2013 roku oraz Nr 

XXXIX/700/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 

stycznia 2014 roku 

 

2832/14 2.07.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realiza-

cję inwestycji drogowej  zadania pn.: "Przebudowa drogi powiato-

wej nr 0288T o długości około 3320 m obejmującej wykonanie na-

wierzchni asfaltowej, poszerzenie jezdni oraz budowę jednostron-

nego chodnika na całej długości" 

 

2833/14 2.07.2014r. przyznania nagrody rocznej  dla dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Kielcach za 2013 rok 

 

2834/14 2.07.2014r. 

 

 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie przez Samorząd Woje-

wództwa Świętokrzyskiego - Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziań-

skich Parków Krajobrazowych umowy nr LIFE13 NAT/PL/000038 

o udzielenie dotacji przez Komisję Europejską na realizację projek-

tu pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” 

 

2835/14 2.07.2014r. w sprawie podjęcia inicjatywy w zakresie zmiany podziału woje-

wództwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz 

opracowania nowego rejestru powierzchniowego obwodów 

łowieckich 

 

2836/14 2.07.2014r. przyjęcie zaktualizowanego Planu Komunikacji Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 

– 2013 

 

2837/14 2.07.2014r. zmiany wzoru warunków realizacji projektu Województwa Święto-

krzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 

 

2838/14 2.07.2014r. zwrotu przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  

z siedzibą ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce części dofinansowania 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz  

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatko-

wych, udzielonego w roku 2012 i 2013  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy 

o dofinansowanie nr UDA-RPSW.02.01.00-26-008/10-00 

 

2839/14 2.07.2014r. warunkowego wyboru projektu Wojewódzkiego Specjalistycznego 

Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach 

pn.: "Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kiel-

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2826.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2827.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2828.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2829.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2830.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2831.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2832.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2833.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2834.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2835.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2836.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2837.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2838.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2839.2014.pdf


cach o oddziały pediatryczne wraz z wyposażeniem" z listy rezer-

wowej z Działania 5.1 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdro-

wia” oraz zmiany uchwały Nr 1962/09 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie warun-

kowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Dzia-

łania 5.1 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia” w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2/09 z Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 

– 2013 

2840/14 2.07.2014r. w sprawie zlecenia Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg 

Świętokrzyski w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Obóz 

wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzą-

cych, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

 

2841/14 2.07.2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kon-

traktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczy-

ciela mianowanego, zatrudnionych w Pedagogicznej Bibliotece 

Wojewódzkiej w Kielcach 

 

2842/14 2.07.2014r. w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Regulaminu Organiza-

cyjnego Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach 

 

 

2843/14 2.07.2014r. w sprawie wskazania przedstawiciela Województwa Świętokrzy-

skiego do składu komisji konkursowej w konkursie na kandydata na 

stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu  

 

2844/14 2.07.2014r. zatwierdzenia trybu wyboru Operatora Infrastruktury w ramach 

Projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo 

świętokrzyskie" 

 

2845/14 2.07.2014r. w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-

blicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicz-

nych  w 2014 r. z zakresu  ochrony i promocji zdrowia – programy 

zdrowotne 

 

2846/14 2.07.2014r. w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Piecykowi pełnomocnic-

twa do kierowania Wojewódzkim Urzędem Pracy, będącym woje-

wódzką samorządową jednostką organizacyjną samorządu woje-

wództwa 

 

2847/14 2.07.2014r. w sprawie: zmiany uchwały nr  837/08 z dnia 2.04.2008 r. w spra-

wie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Kielcach  do realizacji postanowień wynikających z umów 

zawieranych z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej dotyczących 

refundacji z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń i składek na 

ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów  

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Wo-

jewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, wykonujących zadania wy-

nikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy 

 

2848/14 2.07.2014r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 479/07 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kiel-

cach do podpisywania z Instytucją Pośredniczącą Porozumień w 

sprawie dofinansowania Działań 6.1, 6.2 oraz 8.1 w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizacji wynikających z 

nich zadań, jak również możliwości udzielenia przez Dyrektora 

WUP dalszych upoważnień Wicedyrektorom Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Kielcach 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2840.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2841.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2842.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2843.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2844.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2845.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2846.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2847.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2848.2014.pdf


2849/14 2.07.2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 2379/13 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2013 roku  

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Wojewódzkie-

go Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Busz-

kowskiego w Kielcach 

 

2850/14 2.07.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2851/14 2.07.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2852/14 2.07.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2853/14 9.07.2014r. przyjęcia Informacji o realizacji Uchwały Nr XXXVII/667/13 Sej-

miku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2013 

roku w sprawie sytuacji             na rynku pracy województwa świę-

tokrzyskiego i zadań w zakresie polityki rynku pracy 

 

2854/14 9.07.2014r. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Kielcach do realizacji Porozumienia Nr 13/grant EU-

RES/2014 zawartego z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej  

w sprawie realizacji na terenie województwa świętokrzyskiego 

działań związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w 

sieci Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES 

 

2855/14 9.07.2014r. zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 26.06.2014 r. przez Związek 

Gmin Gór Świętokrzyskich  ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzen-

tyn wpłaty w wysokości 112 283,00 zł na poczet zobowiązań z tytu-

łu zwrotu części dofinansowania, począwszy od zobowiązań o naj-

wcześniejszych terminach płatności i odsetek w wysokości określo-

nej jak dla zaległości podatkowych, orzeczonych Decyzją Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.04.01.00-

26-269/08-2012/15 z dnia 12.07.2012 r., 

 

2856/14 9.07.2014r. zwiększenia kwoty dofinansowania dla projektu nr WND-

RPSW.02.01.00-26-024/10 pn. „Budowa Centrum Edukacji Geolo-

gicznej w Chęcinach” w ramach Działania 2.1 „Rozwój innowacji 

oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyż-

szych oraz placówek sektora „badania i rozwój”” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 oraz zmiana uchwały nr 170/11 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie zmiany 

Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.2 w ra-

mach Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dy-

daktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „ba-

dania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, przyjętego uchwałą nr 

2793/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 

2010 roku oraz wstępnego wyboru projektów zakwalifikowanych 

do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2 w ramach 

Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydak-

tycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „bada-

nia i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 

 

2857/14 9.07.2014r. dofinansowania  projektu konkursowego jednostki organizacyjnej 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej oso-

bowości prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadre-

gionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości systemu 

komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia 

szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2849.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2850.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2851.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2852.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2853.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2854.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2855.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2856.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2857.2014.pdf


2858/14 9.07.2014r. zmiany warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-387/08-00 realiza-

cji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007-2013, stanowiących załącznik do uchwały Nr 1124/12 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2012r. w 

sprawie dofinansowania projektu konkursowego jednostki organi-

zacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadają-

cej osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowocze-

snej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym  

i ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości 

systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz 

określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

 

2859/14 9.07.2014r. zlecenia Klubowi Sportowemu VIVE Targi Kielce realizacji zada-

nia publicznego pn. Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki 

Ręcznej Chłopców – Świętokrzyskie Junior CUP 2014, z pominię-

ciem otwartego konkursu ofert 

 

2860/14 9.07.2014r. przyznania stypendiów sportowych zawodniczkom i zawodnikom 

w kategoriach młodzieżowych reprezentującym Województwo 

Świętokrzyskie i osiągającym wysokie wyniki sportowe 

 

2861/14 9.07.2014r. wyrażenia opinii w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w 

województwie świętokrzyskim w związku z projektem rozporzą-

dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju,  

 

 

2862/14 9.07.2014r. wyrażenia opinii do aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kielce” w za-

kresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z 

polityką energetyczną państwa 

 

2863/14 9.07.2014r. wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na 

powierzenie dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w 

Kielcach aktualizacji dokumentu pn. „Program rozwoju infrastruk-

tury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

 

2864/14 9.07.2014r. przyjęcia projektów Uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzy-

skiego: w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia Suchedniowsko - Ob-

lęgorskiego Parku Krajobrazowego; w sprawie przyjęcia projektu 

Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

utworzenia Sieradowickiego Parku Krajobrazowego i skierowanie 

ich na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i 

Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

oraz posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 

2865/14 9.07.2014r. wprowadzenia zmiany w uchwale 1674/13 z dnia 6 lutego 2013r w 

zakresie udzielonego pełnomocnictwa do jednoosobowego kiero-

wania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Pani 

Annie Koziełło - Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Meliora-

cji i Urządzeń Wodnych w Kielcach 

 

2866/14 9.07.2014r. przyjęcia projektów Uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzy-

skiego: w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chro-

nionego Krajobrazu; w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmi-

ku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Suchedniowsko - 

Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;  

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2858.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2859.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2860.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2861.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2862.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2863.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2864.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2865.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2866.2014.pdf


Świętokrzyskiego w sprawie Przedborskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu i skierowanie ich na posiedzenie Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego oraz posiedzenie Sejmiku Województwa Święto-

krzyskiego 

2867/14 9.07.2014r. powołania Zespołu Opiniującego, którego zadaniem będzie opra-

cowanie projektów opinii do  złożonych wniosków o wpis do reje-

stru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne 

dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Pań-

stwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

2868/14 9.07.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, dla części inwestycji pod na-

zwą: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo 

świętokrzyskie" zlokalizowanej na terenie gminy Oleśnica i Łubni-

ce, powiat staszowski 

 

2869/14 9.07.2014r. przyjęcia dokumentu pn. „Sposób rozpatrzenia uwag zgłoszonych 

na etapie   opiniowania / uzgadniania projektu zmiany Planu Zago-

spodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego 

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko” 

 

2870/14 9.07.2014r. wprowadzenia zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

 

2871/14 9.07.2014r. dotyczącej wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie podziału 

zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Za-

rządu Województwa Świętokrzyskiego, Sekretarza Województwa 

oraz Skarbnika Województwa 

 

2872/14 14.07.2014r zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2873/14 16.07.2014r. zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 

2400/13 z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 

2030/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 lipca 

2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkur-

su zamkniętego nr 2.1.5 w ramach Osi Priorytetowej 2 - Wsparcie 

innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz 

wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działania 2.1 Rozwój 

innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej  

i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i roz-

wój” Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007-2013 oraz wyboru projektów wstępnie wy-

branych do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr 2.1.5 w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji, 

wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych 

oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

 

2874/14 16.07.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zadania pn.: "Bu-

dowa drogi gminnej Zbelutka Góry przez las", 

 

2875/14 16.07.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa 

drogi gminnej wraz z wybudowaniem kanalizacji deszczowej na 

długości 150m - ulicy Konopnickiej we Włoszczowie od ul. Śliskiej 

 

2876/14 16.07.2014r. zamiaru odwołania pani Ewy Witczyńskiej ze stanowiska dyrektora 

Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu, 

 

2877/14 16.07.2014r. wyrażenia zgody na podpisanie przez Samorząd Województwa 

Świętokrzyskiego - Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Par-

ków Krajobrazowych umowy z Narodowym Funduszem Ochrony 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2867.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2868.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2869.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2870.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2871.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2872.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2873.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2874.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2875.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2876.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2877.2014.pdf


Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dota-

cji przedsięwzięcia realizowanego w ramach Instrumentu Finanso-

wego LIFE+ „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poni-

dziu”, 

2878/14 16.07.2014r. upoważnienia Pani Edyty Marcinkowskiej – Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska do skła-

dania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej dzia-

łalności województwa w zakresie Schematu III – Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich pomocy technicznej w ramach PROW 2007-

2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania zadań Za-

rządu Województwa związanych z realizacją Schematu III – Kra-

jowej Sieci Obszarów Wiejskich pomocy technicznej w ramach 

PROW 2007-2013 

 

2879/14 16.07.2014r. zmiany uchwały Nr 2200/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie 

przyjęcia projektu Planu Działania na lata 2014 – 2015 realizowa-

nego w Województwie Świętokrzyskim w ramach Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich 

 

2880/14 16.07.2014r. ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Bielinach 

Poduchownych, gmina Bieliny, oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działka nr 490/18 o pow. 0,0821 ha 

 

2881/14 16.07.2014r. wyrażenia zgody dla  Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w 

Kielcach na użyczenie: pomieszczenia o powierzchni  126,40 m2  w 

Budynku Administracyjnym ŚCO  w Kielcach przy ul. Artwińskie-

go  

 

2882/14 16.07.2014r. wyrażenia zgody dla  Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w 

Kielcach na użyczenie: pomieszczenia o powierzchni  102,40 m2  w 

Budynku Administracyjnym ŚCO w Kielcach przy ul. Artwińskie-

go 

 

2883/14 16.07.2014r. wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

 

2884/14 16.07.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2885/14 16.07.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2886/14 16.07.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2887/14 23.07.2014r. ustalenia podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2014 roku dzia-

łań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat 

i więcej 

 

2888/14 23.07.2014 zmiany uchwały Nr 2456/13 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie warunkowego wybo-

ru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania  4.2 

„Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i 

energetycznej”  w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

1/13 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

2889/14 23.07.2014r. dofinansowania  projektu konkursowego jednostki organizacyjnej 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej oso-

bowości prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadre-

gionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości systemu 

komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia 

szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2878.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2879.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2880.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2881.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2882.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2883.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2884.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2885.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2886.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2887.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2888.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2889.2014.pdf


2890/14 23.07.2014 zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 08.07.2014 r. przez Związek 

Gmin Gór Świętokrzyskich  ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzen-

tyn wpłaty w wysokości 10 000,00 zł na poczet zobowiązań z tytułu 

zwrotu części dofinansowania, począwszy od zobowiązań o naj-

wcześniejszych terminach płatności i odsetek w wysokości określo-

nej jak dla zaległości podatkowych, orzeczonych Decyzją Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.04.01.00-

26-269/08-2012/15 z dnia 12.07.2012 r., 

 

 2891/14 23.07.2014r. zatwierdzenia Planów Realizacji Działań w ramach Osi Prioryteto-

wej 7 Pomoc Techniczna RPOWŚ na rok 2014 

 

2892/14 23.07.2014 zmiany warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 pod na-

zwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej 

JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 

2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2007-2013 przyjętych uchwałą nr 2745/10 Zarządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku 

 

2893/14 23.07.2014r. ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2014 roku na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze 

województwa świętokrzyskiego 

 

2894/14 23.07.2014r. Ogłoszenia otwartego II konkursu ofert na wsparcie ze środków 

PFRON w 2014r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych  zlecanych fundacjom oraz 

organizacjom pozarządowym 

 

2895/14 23.07.2014r. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 

ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mia-

nowanego 

 

2896/14 23.07.2014r. zaakceptowania wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w systemie 

zaocznym w Kolegium Pracowników Służb Społecznych  

w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skar-

żysku Kamiennej w roku szkolnym 2014/2015 

 

2897/14 23.07.2014r. Informacji o wykonaniu budżetu województwa za II kwartał 2014 r  

2898/14 23.07.2014r. ZASAD, TRYBU I TERMINÓW OPRACOWANIA MATERIA-

ŁÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I PROJEKTU 

UCHWAŁY  W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FI-

NANSOWEJ  NA 2015 ROK 

 

2899/14 23.07.2014r. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego Nr 1544/12 z dnia 05 grudnia 2012 roku w 

sprawie zmiany uchwały nr 1061/12 Zarządu Województwa Świę-

tokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Re-

gulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach 

Osi Priorytetowej 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeń-

stwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regio-

nu Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydak-

tycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „bada-

nia i rozwój” Regionalnego Programu operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz wyboru projektów wstęp-

nie wybranych do dofinansowania w ramach dwuetapowego kon-

kursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1 Rozwój inno-

wacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyż-

szych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2890.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2891.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2892.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2893.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2894.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2895.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2896.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2897.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2898.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala_nr_2899_2014_519653.pdf


2900/14 23.07.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2901/14 23.07.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2902/14 23.07.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2903/14 23.07.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2904/14 23.07.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2905/14 23.07.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2906/14 30.07.2014r. propozycji zmian w Statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kiel-

cach  i zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu 

 

2907/14 30.07.2014r. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzę-

du Pracy  w Kielcach 

 

2908/14 30.07.2014r. zmiana uchwały Nr 1601/09 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia  

z Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” w ramach dwuetapo-

wego konkursu zamkniętego nr 5/08  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

2909/14 30.07.2014r. zmiany Warunków nr UDA-RPSw.03.01.00-26-758/10-00 realiza-

cji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007-2013, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 956/12 Za-

rządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2012 r. w 

sprawie dofinansowania  projektu kluczowego jednostki organiza-

cyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej 

osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadre-

gionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości systemu 

komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia 

szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

 

2910/14 30.07.2014r. zmiana Uchwały Nr 1674/09 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia  

22 kwietnia 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów 

zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 3.2 „Rozwój systemów 

lokalnej infrastruktury komunikacyjnej”w ramach dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr 6/08 z Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2007 – 2013 

 

2911/14 30.07.2014r. zmiany uchwały Nr 2604/14 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 13 marca 2014 roku oraz zmiany uchwały Nr 1663/09 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru pro-

jektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 3.1 „Rozwój 

nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regional-

nym i ponadregionalnym” w ramach dwuetapowych konkursów 

zamkniętych nr 6/08 i 2/13 z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

2912/14 30.07.2014r. zwrotu przez Gminę Mniów z siedzibą ul. Centralna 9, 26-080 

Mniów części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego wraz  

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatko-

wych, udzielonego w latach: 2011, 2012 i 2013 w ramach Regio-

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2900.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2901.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2902.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2903.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2904.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2905.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2906.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2907.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2908.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2909.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2910.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2919.2011.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2912.2014.pdf


nalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2007-2013 na podstawie Umowy   

o dofinansowanie nr UDA-RPSW.05.03.00-26-627/09-00 

2913/14 30.07.2014r. upoważnienia do reprezentacji organu w sprawach wynikających z 

realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, o których mowa w art. 26 

ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia poli-

tyki rozwoju, w szczególności związanych z prowadzeniem kontro-

li, odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi oraz ustalaniem i 

nakładaniem korekt finansowych, o których mowa w art. 98 rozpo-

rządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. 

 

2914/14 30.07.2014r. upoważnienia do reprezentacji organu w sprawach wynikających z 

realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, o których mowa w art. 26 

ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia poli-

tyki rozwoju, w szczególności związanych z prowadzeniem kontro-

li, odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi oraz ustalaniem i 

nakładaniem korekt finansowych, o których mowa w art. 98 rozpo-

rządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. 

 

2915/14 30.07.2014r. upoważnienia do reprezentacji organu w sprawach wynikających z 

realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, o których mowa w art. 26 

ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia poli-

tyki rozwoju, w szczególności związanych z prowadzeniem kontro-

li, odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi oraz ustalaniem i 

nakładaniem korekt finansowych, o których mowa w art. 98 rozpo-

rządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. 

 

2916/14 30.07.2014r. w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu 
organizacyjnego Teatru im. Stefana Żeromskiego w 
Kielcach 

 

2917/14 30.07.2014r. w  sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2028 

 

2918/14 30.07.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2919/14 30.07.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2920/14 30.07.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2921/14 30.07.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2922/14 30.07.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2923/14 30.07.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2924/14 30.07.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2925/14 30.07.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2926/14 6.08.2014r. połączenia dwóch samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej: Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięce-

go w Kielcach oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kiel-

cach poprzez utworzenie nowego samodzielnego publicznego za-

kładu opieki zdrowotnej – Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach oraz nadania nowemu 

zakładowi statutu 

 

2927/14 6.08.2014r. zatwierdzenia planu pracy Świętokrzyskiego Centrum Doskonale-

nia Nauczycieli w Kielcach na rok szkolny 2014/2015 

 

2928/14 6.08.2014r. udzielenia Panu Marcinowi Perzowi - Dyrektorowi Regionalnego 

Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu pełnomocnic-

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2913.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2914.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2915.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2916.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2917.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2918.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2919.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2920.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2921.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2922.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2923.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2924.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2925.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2926.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2927.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2928.2014.pdf


twa procesowego szczególnego do występowania w imieniu po-

zwanego Województwa Świętokrzyskiego w sprawie z powództwa 

Pana Zdzisława Jaworskiego o zapłatę 

2929/14 6.08.2014r. zawarcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego aneksu nr 2 

do porozumienia Nr X/98/ZDW/13 zawartego w dniu 31.10.2013r.  

w zakresie przygotowania zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudo-

wa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Kor-

czyn - Borusowa wraz  z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie 

oraz rz. Wiśle" 

 

2930/14 6.08.2014r. wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

 

2931/14 6.08.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2932/14 6.08.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2933/14 13.08.2014r. przyjęcia Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 na 2015r. (I-

VII) oraz uaktualnionego Rocznego Planu Komunikacyjnego 

PROW 2007-2013 na rok 2014 sporządzonego dla Samorządu Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego 

 

2934/14 13.08.2014r. zatwierdzenia list operacji z zakresu: 1) gospodarki wodno-

ściekowej; 2) tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu 

odpadów komunalnych; 3) wytwarzania lub dystrybucji energii ze 

źródeł odnawialnych; 4) budowy, przebudowy, remontu lub wypo-

sażenia targowiska stałego w ramach działania 321 "Podstawowe 

usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2007-2013 

 

2935/14 13.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczają-

cej zakres pełnomocnictwa udzielonego Pani Annie Koziełło udzie-

lonego Uchwałą 1674/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 6 lutego 2013r. dotyczącej podpisania porozumienia w spra-

wie zasad współdziałania z Województwem Małopolskim przy re-

alizacji projektu pn. „Analiza zagrożenia powodziowego i progra-

mu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy” 

 

2936/14 13.08.2014r. zmiany uchwały Nr 2163/09 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie warunkowego wybo-

ru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.1 

"Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska  

i energetycznej" w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr 3/09 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świę-

tokrzyskiego na lata 2007-2013 

 

2937/14 13.08.2014r. - zmiany uchwały nr 2793/10 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.2 w ramach Działania 

2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i ba-

dawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2007 – 2013, 

- zmiany uchwały nr 170/11 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia  

2 marca 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr 2.1.2 w ramach Działania 2.1 Rozwój in-

nowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół 

wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2929.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2930.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2931.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2932.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2933.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2934.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2935.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2936.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2937.2014.pdf


Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013, przyjętego uchwałą nr 2793/10 Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2010 roku oraz wstępnego 

wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach kon-

kursu zamkniętego nr 2.1.2 w ramach Działania 2.1 Rozwój inno-

wacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyż-

szych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 oraz - zmiany uchwały nr 1512/12 Zarządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2012 roku w spra-

wie dofinansowania konkursowego projektu Regionalnego Centrum 

Naukowo - Technologicznego - jednostki organizacyjnej Samorzą-

du Województwa Świętokrzyskiego działającej w formie jednostki 

budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działa-

nia 2.1 „Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycz-

nej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i 

rozwój” Osi Priorytetowej 2. „Wsparcie innowacyjności, budowa 

społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyj-

nego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegó-

łowych zasad i trybu jego realizacji 

2938/14 13.08.2014r. zmiana Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 

1162/12 z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 

548/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 wrze-

śnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamknię-

tego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi 

Priorytetowej 1 - Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkur-

su zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2007-2013 

 

2939/14 13.08.2014r. w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o udzielenie do-

tacji w 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, poło-

żonych na obszarze województwa świętokrzyskiego  

 

2940/14 13.08.2014r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym 
przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego 
(KW Nr KI1L/00090700/1), położonej w Kielcach przy 
ulicy Podklasztornej, oznaczonej w ewidencji gruntów, 

obr. 0015, jako działka nr ewid. 410 o pow. 0,0308 ha. 

 

2941/14 13.08.2014r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie 
gospodarki finansowej  
i upoważnienia do składania oświadczeń woli 

 

2942/14 13.08.2014r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie 
gospodarki finansowej  
i upoważnienia do składania oświadczeń woli 

 

2943/14 13.08.2014r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finan-  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2938.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2939.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2940.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2941.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2942.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2943.2014.pdf


sowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli 

2944/14 13.08.2014r. udzielenia Panu  Krzysztofowi Szczypiórowi – Zastępcy Dyrektora  

Regionalnego Ośrodka Polityki  Społecznej Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do  podpi-

sywania umów i zaciągania zobowiązań, których wartość nie prze-

kracza kwoty 30.000 euro (netto) związanych z realizacją projektu 

systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  pn.  

„Edukacja receptą na lepsze jutro”  w ramach Programu Operacyj-

nego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecz-

nej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 

Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integra-

cji społecznej.   

 

2945/14 13.08.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2946/14 13.08.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2947/14 13.08.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2948/14 13.08.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2949/14 13.08.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2950/14 13.08.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2951/14 13.08.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2952/14 13.08.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2953/14 13.08.2014r. przyjęcia informacji z realizacji zadań rzeczowo – finansowych za I 

półrocze 2014 roku Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Kielcach 

 

2954/14 20.08.2014r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finan-

sowego przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze 

2014 r. 

 

2955/14 20.08.2014r. w sprawie dokonania korekty w „Programie rozwoju bazy sporto-

wej na 2014 rok i lata następne w województwie świętokrzyskim” 

przyjętym uchwałą Nr XLII/741/14 Sejmiku Województwa Świę-

tokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia 

„Programu rozwoju bazy sportowej na 2014 rok i lata następne  

w województwie świętokrzyskim” 

 

2956/14 20.08.2014r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela samorządu 
województwa do składu Rady Naukowej 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego   

 

2957/14 20.08.2014r. w sprawie dokonania wyboru ofert i podziału środków finansowych 

dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, na wsparcie zadań z zakresu działań na rzecz 

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przy-

rodniczego w 2014 roku – II edycja. 

 

2958/14 20.08.2014r. zmieniająca uchwały w sprawie powierzenia 
obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i 

upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

 

2959/14 20.08.2014r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie 
gospodarki finansowej  
i upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

 

2960/14 20.08.2014r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie 
gospodarki finansowej  
i upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2944.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2945.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2946.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2947.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2948.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2949.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2950.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2951.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2952.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2953.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2954.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2955.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2956.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2957.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2958.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2959.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2960.2014.pdf


2961/14 20.08.2014r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie 
gospodarki finansowej  
i upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

 

2962/14 20.08.2014r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finan-

sowej  

i upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

 

2963/14 20.08.2014r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finan-

sowej  

i upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

 

2964/14 20.08.2014r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finan-

sowej  

i upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

 

2965/14 20.08.2014r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finan-

sowej  

i upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

 

2966/14 20.08.2014r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finan-

sowej  

i upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

 

2967/14 20.08.2014r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finan-

sowej  

i upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

 

2968/14 20.08.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2969/14 20.08.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2970/14 20.08.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2971/14 27.08.2014r. w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie ograniczenia dzia-

łalności leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 

Św. Rafała w Czerwonej Górze poprzez likwidację Poradni Reuma-

tologicznej 

 

2972/14 27.08.2014r. w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie ograniczenia dzia-

łalności leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 

Św. Rafała w Czerwonej Górze poprzez likwidację Pracowni Spi-

rometrii 

 

2973/14 27.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Onko-

logii w Kielcach na użyczenie pomieszczenia o powierzchni  19,00 

m
2 
 w Budynku „K” ŚCO w Kielcach przy ul. Artwińskiego 3 

 

2974/14 27.08.2014r. w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu 
organizacyjnego Europejskiego Centrum Bajki im. 
Koziołka Matołka w Pacanowie 

 

2975/14 27.08.2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach z pierwsze 

półrocze 2014 roku 

 

2976/14 27.08.2014r. w sprawie aktualizacji Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2007-2013 

 

2977/14 27.08.2014r. zmiany Uchwały nr 770/08 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie 

przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regio-

nalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2007 - 2013 

 

2978/14 27.08.2014r. wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty celowej w wysokości  

6.000,00 zł do Spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia 

Expres Ponidzie” Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie. 

 

2979/14 27.08.2014r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2028 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2961.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2962.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2963.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2964.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2965.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2966.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2967.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2968.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2969.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2970.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2971.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2972.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2973.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2974.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2975.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2976.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2977.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2978.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2979.2014.pdf


2980/14 27.08.2014r. w sprawie przyjęcia: „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa na lata 2014-2028 za I półrocze 2014 r.” 

 

2981/14 27.08.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2982/14 27.08.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2983/14 27.08.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

2984/14 27.08.2014r. w sprawie przyjęcia „Informacji  

o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2014 

roku” 

 

2985/14 27.08.2014r. w sprawie przyjęcia informacji  

o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych pu-

blicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem 

tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie za I półrocze 2014 

roku 

 

2986/14 3.09.2014r. wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do planu zamówień pu-

blicznych na 2014 rok, związanych z realizacją "Umowy dotacji 

dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej" nr DIP/BDG-

II/POPT/86/14 z dn. 19.05.2014 r. 

 

2987/14 3.09.2014r. upoważnienia przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego do 

głosowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników za do-

płatą celową w wys. 43 303,94 zł do Spółki Świętokrzyska Kolejka 

Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o.o. z siedzibą w Ję-

drzejowie 

 

2988/14 3.09.2014r. przyjęcia regulaminu konkursu pn.:"Szybuj bezpiecznie w interne-

towej chmurze" i wyrażenia  zgody na zakup nagród dla uczestni-

ków w/w konkursu oraz wprowadzenie zakupu nagród do planu 

zamówień publicznych 

 

2989/14 3.09.2014r. powierzenia Świętokrzyskiemu Biuru Rozwoju Regionalnego w 

Kielcach zadań wynikających dla Samorządu Województwa Świę-

tokrzyskiego z wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), 

 

2990/14 3.09.2014r. zmiany uchwały nr 1749/06 z dnia 25 października 2006 r. poprzez 

rozszerzenia zakresu wykonywanych zadań o wystawianie za-

świadczeń o przyznaniu pomocy de minimis 

 

2991/14 3.09.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realiza-

cję inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa odcinka drogi gmin-

nej w miejscowości Wysoki Duże", 

 

2992/14 3.09.2014r. wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kiel-

cach na użyczenie części nieruchomości  oraz rzeczy ruchomych na 

rzecz podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych na terenie 

Szpitala w ramach tzw. kontraktów medycznych, 

 

2993/14 3.09.2014r. wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, 

 

2994/14 3.09.2014r. Zmian w planie wydatków na 2014 rok.  

2995/14 3.09.2014r. Zmian w planie wydatków na 2014 rok.  

2996/14 3.09.2014r. Zmian w planie wydatków na 2014 rok.  

2997/14 3.09.2014r. Zmian w planie wydatków na 2014 rok.  

2998/14 3.09.2014r. Zmian w planie wydatków na 2014 rok.  

2999/14 3.09.2014r. Zmian w planie wydatków na 2014 rok.  

3000/14 10.09.2014r. uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego zwanej dalej Planem Zagospodaro-

wania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2980.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2981.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2982.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2983.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2984.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2985.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2986.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2987.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2988.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2989.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2990.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2991.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2992.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2993.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2994.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2995.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2996.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2997.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2998.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.2999.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3000.2014.pdf


3001/14 10.09.2014r. zaliczenia z urzędu dokonanej w dniach 11.08.2014 r.  

i 13.08.2014 r. przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich  ul. Su-

chedniowska 3, 26-010 Bodzentyn wpłaty w łącznej wysokości: 20 

000,00 zł na poczet zobowiązań  

z tytułu zwrotu części dofinansowania, począwszy od zobowiązań  

o najwcześniejszych terminach płatności i odsetek w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, orzeczonych Decyzją 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr RP-

SW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-269/08-2012/15 z dnia 12.07.2012 r., 

 

3002/14 10.09.2014. dofinansowania konkursowego projektu Regionalnego Centrum 

Naukowo – Technologicznego - jednostki organizacyjnej Samorzą-

du Województwa Świętokrzyskiego działającej w formie jednostki 

budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działa-

nia 2.1 „Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycz-

nej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i 

rozwój" w Osi Priorytetowej 2. „Wsparcie innowacyjności, budowa 

społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyj-

nego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa  Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegó-

łowych zasad i trybu jego realizacji 

 

3003/14 10.09.2014r. przyjęcia autopoprawek projektów Uchwał Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu oraz Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu i skierowanie ich do ponownego uzgod-

nienia z RDOŚ w Kielcach,  

a następnie przedłożenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Go-

spodarki Wodnej  

i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

jak również na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzy-

skiego 

 

3004/14 10.09.2014r. zlecenia Kieleckiemu Klubowi Bokserskiemu „RUSHH” w Kiel-

cach realizacji zdania publicznego pn. Organizacja II Memoriału 

im. Leszka Drogosza w boksie, z pominięciem otwartego konkursu 

ofert, 

 

3005/14 10.09.2014r. uzgodnienia wniosku Powiatu Buskiego w sprawie zaliczenia do 

kategorii dróg powiatowych dróg zlokalizowanych na terenie Gmi-

ny Busko-Zdrój, 

 

3006/14 10.09.2014r. uzgodnienia wniosku Powiatu Buskiego w sprawie pozbawienia 

kategorii dróg powiatowych dróg zlokalizowanych na terenie Gmi-

ny Busko-Zdrój i miasta Busko- Zdrój 

 

3007/14 10.09.2014r. uzgodnienia wniosku Powiatu Buskiego w sprawie pozbawienia 

kategorii dróg powiatowych dróg zlokalizowanych na terenie Gmi-

ny Solec-Zdrój, 

 

3008/14 10.09.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3009/14 10.09.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3010/14 10.09.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3011/14 10.09.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3012/14 10.09.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3013/14 10.09.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3014/14 10.09.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3015/14 10.09.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3001.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3002.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3003.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3004.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3005.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3006.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3007.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3008.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3009.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3010.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3011.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3012.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3013.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3014.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3015.2014.pdf


3016/14 10.09.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3017/14 10.09.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3018/14 10.09.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3019/14 10.09.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3020/14 17.09.2014r. przyjęcia  Stanowiska dotyczącego proponowanego zakresu i treści 

Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego 

 

3021/14 17.09.2014r. zwrotu przez Gminę  Nowa Słupia  

z siedzibą Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, części dofinansowania 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udzie-

lonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umo-

wy  

o dofinansowanie nr UDA-RPSW.04.02.00-26-231/08-00 z późn. 

zm. wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych 

 

3022/14 17.09.2014r. rozpatrzenia wniosku Pani Edyty Wiącek zam. ul. Widokowa 51, 

28-230 Połaniec, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą 

EDYTA WIĄCEK MEGALIT  z siedzibą: ul. Mielecka 73, 28-230 

Połaniec,  o ponowne rozpatrzenie sprawy w której Zarząd Woje-

wództwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regional-

nym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007-2013 wydał w dniu 27.05.2014 r. decyzję nr RP-

SW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-013/10-2014/09 odmawiającą Pani 

Edycie Wiącek zam. ul. Widokowa 51, 28-230 Połaniec, prowadzą-

cej działalność gospodarczą pod nazwą EDYTA WIĄCEK ME-

GALIT  

z siedzibą: ul. Mielecka 73, 28-230 Połaniec, udzielenia ulgi w 

spłacie zobowiązania z tytułu należności dotyczących zwrotu płat-

ności dokonanych w ramach programów finansowanych  z udzia-

łem środków europejskich, których wysokość została określona w 

decyzji administracyjnej nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-

013/10-2012/08 z dnia 16.04.2012 r 

 

3023/14 17.09.2014r. zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 

1544/12 z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 

1061/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4  

w ramach Osi Priorytetowej 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa 

społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyj-

nego regionu Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działal-

ności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sek-

tora „badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz wyboru pro-

jektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach dwueta-

powego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1 

Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej  

i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i roz-

wój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2007-2013, 

 

3024/14 17.09.2014r. zmiany Warunków nr UDA-RPSW.03.01.00-26-762/11-00 realiza-

cji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007-2013, stanowiących załącznik do uchwały Nr 540/11 Za-

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3016.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3017.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3018.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3019.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3020.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3021.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3022.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3023.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3024.2014.pdf


rządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2011 r. w 

sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego jed-

nostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 

„Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu 

regionalnym i ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podnie-

sienie jakości systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego reali-

zacji 

3025/14 17.09.2014r. wniosku Mirosława Rowickiego, zamieszkałego ul. Browarna 13, 

26-200 Końskie o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania z tytułu 

należności wynikających ze zwrotu płatności dokonanych ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu 

państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległo-

ści podatkowych, których wysokość została określona przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego w ostatecznej decyzji administra-

cyjnej nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-145/08-2012/22 z dnia 

20.12.2012 r. i objęta została Tytułami wykonawczymi  

o numerach: TYT/RPSW.1.1/145/08/01/13 i 

YT/RPSW.1.1/145/08/02/13 

 

3026/14 17.09.2014r. zlecenia Klubowi Sportowemu VIVE Targi Kielce w Kielcach re-

alizacji zadania publicznego pn. „Nadzieje handballu w XI Turnieju 

Małej Ligi Piłki Ręcznej”, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

 

3027/14 17.09.2014r. zlecenia Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Orlicz” w Suchednio-

wie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja Międzynarodo-

wego Turnieju Dzieci i Młodzieży w Badmintonie „Puchar Gór 

Świętokrzyskich”, z pominięciem otwartego konkursu ofert, 

 

3028/14 17.09.2014r. sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Rad-

ków realizacji zadania publicznego pn. Rocznicowe obchody 70-

lecia walk pod Krzepinem, Kossowem i Radkowem, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert 

 

3029/14 17.09.2014r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z 

mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieru-

chomości położonej w Promniku, gmina Strawczyn, oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka nr 674/3 o pow. 0,0128 ha, wydzie-

lonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej                     Nr 786 

 

3030/14 17.09.2014r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z 

mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieru-

chomości położonej  w Promniku, gmina Strawczyn, oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka  nr 767/1 o pow. 0,0139 ha, wydzie-

lonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 786, 

 

3031/14 17.09.2014r. wyrażenia zgody dla  Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w 

Kielcach na użyczenie pomieszczenia  

o powierzchni  100,50 m2  w Budynku Administracyjnym ŚCO  

w Kielcach, 

 

3032/14 17.09.2014r. wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, 

 

3033/14 17.09.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3034/14 17.09.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3035/14 17.09.2014r. Podziału środków PFRON w 2014r. w ramach ogłoszonego II kon-

kursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji za-

wodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych funda-

cjom oraz organizacjom pozarządowym. 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3025.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3026.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3027.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3028.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3029.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3030.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3031.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3032.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3033.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3034.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3035.2014.pdf


 

3036/14 17.09.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3037/14 25.09.2014r. powierzenia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach roli In-

stytucji Pośredniczącej w systemie instytucjonalnym Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020 w zakresie osi priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy, 

 

3038/14 25.09.2014r. przyjęcia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 4.1) 

 

3039/14 25.09.2014r. wyrażenia zgody dla firmy Usługi Elektroinstalacyjne i Remontowo 

– Budowlane Smoleń Dariusz  

z Lublina na wykonanie przyłącza energetycznego i ułożenie kabla 

zasilającego centralę telekomunikacyjną w budynku zlokalizowa-

nym na działce o numerze ewidencyjnym 1102/4, należącej do Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego, położonej w Masłowie - obręb 7 Ma-

słów Pierwszy, wchodzącej w skład nieruchomości lotniska 

 

3040/14 25.09.2014r. odwołania Pana Arkadiusza Bąka z pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. 

oraz powołania Pana Zbigniewa Walasa, jako reprezentanta Woje-

wództwa do Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyski Fundusz Porę-

czeniowy Sp. z o.o. 

 

3041/14 25.09.2014r. zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 29.08.2014 r. przez Związek 

Gmin Gór Świętokrzyskich ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzen-

tyn wpłaty w łącznej wysokości: 34 685,82 zł na poczet zobowiązań 

z tytułu zwrotu części dofinansowania, począwszy od zobowiązań o 

najwcześniejszych terminach płatności  

i odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 

orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-269/08-2012/15 z dnia 

12.07.2012 r., 

 

3042/14 25.09.2014r. rozpatrzenia wniosku Grzegorza Łebek, zamieszkałego ul. Kar-

czówkowska 12/9, 25-019 Kielce prowadzącego działalność gospo-

darczą pod firmą Poradnia Lekarza Rodzinnego Grzegorz Łebek ul. 

Karczówkowska 12/9, 25-019 Kielce o ponowne rozpatrzenie 

sprawy, w której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako In-

stytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 wydał w dniu 27 

maja 2014  r. decyzję Nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-041/09-

2014/11 orzekającą o zwrocie całości środków dofinansowania z 

EFRR  

i budżetu państwa udzielonego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-041/09-00  

o dofinansowanie Projektu nr WND-RPSW.01.01.00-26-041/09 

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podat-

kowych liczonymi od dnia przekazania ww. środków do dnia cał-

kowitej zapłaty należności głównej 

 

3043/14 25.09.2014r. zwiększenia całkowitej wartości oraz przyznanej kwoty dofinanso-

wania projektu nr WND-RPSW.02.03.00-26-032/08 pn. „Rozbu-

dowa Infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni i Dworku 

Laszczyków w Kielcach”  realizowanego przez Muzeum Wsi Kie-

leckiej w ramach Działania 2.3 "Promocja gospodarcza i turystycz-

na regionu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3036.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3037.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3038.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3039.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3040.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3041.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3042.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3043.2014.pdf


3044/14 25.09.2014r. odwołania pani Ewy Witczyńskiej ze stanowiska dyrektora Na-

uczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu 

 

3045/14 25.09.2014r. wskazania przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego do 

składu komisji konkursowej w konkursie na kandydata na stanowi-

sko dyrektora  Muzeum Okręgowego w Sandomierzu 

 

3046/14 25.09.2014r. określenia przeznaczenia mienia ruchomego likwidowanego Na-

uczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu, 

 

3047/14 25.09.2014r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z 

mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieru-

chomości położonej  

w Strawczynku, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działka  nr 484/4 o pow. 0,0080 ha, wydzielonej pod poszerze-

nie drogi wojewódzkiej Nr 748 

 

3048/14 25.09.2014r. ogłoszenia nowego konkursu  na stanowisko Zastępcy Dyrektora 

ds. lecznictwa Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czar-

nieckiej Górze w trybie art.49 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

roku o działalności leczniczej  ( t.j. Dz..U. 2013.217.), 

 

3049/14 25.09.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3050/14 25.09.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3051/14 25.09.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3052/14 25.09.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3053/14 30.09.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realiza-

cję inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa ulicy Mikołaja Reja 

w Kielcach 

 

3054/14 30.09.2014r. przyjęcie mandatu negocjacyjnego Instytucji Zarządzającej dot. 

uwag Komisji Europejskiej do projektu Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

 

3055/14 30.09.2014r. przyjęcie projektów Uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzy-

skiego w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/332/08 Sejmiku Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2008 r. w sprawie 

Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, zmienionej Uchwałą Nr 

VI/101/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 mar-

ca 2011 r.,  oraz zmiany Uchwały Nr XXXVII/627/10 Sejmiku Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku w spra-

wie ustanowienia Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator, zmie-

nionej Uchwałami: Nr VI/102/11 Sejmiku Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 23 marca 2011 r. oraz Nr  XXXIII/590/13 Sejmi-

ku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013 roku,  

 

 

3056/14 30.09.2014r. zmiany uchwały nr 3002/14 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 10 września 2014 roku w sprawie dofinansowania 

konkursowego projektu Regionalnego Centrum Naukowo - Techno-

logicznego - jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego działającej w formie jednostki budżetowej niepo-

siadającej osobowości prawnej w ramach Działania 2.1 „Rozwój 

innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej  

i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i roz-

wój” Osi Priorytetowej 2. „Wsparcie innowacyjności, budowa spo-

łeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego 

regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych 

zasad i trybu jego realizacji, 

 

3057/14 30.09.2014r. zmiany uchwały nr 2171/13 z dnia 11 września 2013 roku w spra-  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3044.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3045.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3046.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3047.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3048.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3049.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3050.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3051.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3052.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3053.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3054.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3055.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3056.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3057.2014.pdf


wie dofinansowania projektu konkursowego jednostki organizacyj-

nej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego działającej w for-

mie jednostki budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej pod 

nazwą "Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w 

Podzamczu k. Chęcin" w ramach Działania 2.4 „Tworzenie kom-

pleksowych terenów inwestycyjnych” Osi Priorytetowej 2. „Wspar-

cie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz 

wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji, 

3058/14 30.09.2014r. zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 

1544/12 z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 

1061/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 kwiet-

nia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Osi Priorytetowej 2 – 

Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego 

oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działania 2.1 Roz-

wój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej 

szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2007-2013 oraz wyboru projektów wstępnie wybranych do 

dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

2.1.4 w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie dzia-

łalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek 

sektora „badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,  

 

 

3059/14 30.09.2014r. powołania komisji ds. nagród w celu wyłonienia kandydatów do 

nagrody „Talenty Świętokrzyskie”   

  

 

3060/14 30.09.2014r. zajęcia stanowiska przez Zarząd Województwa  Świętokrzyskiego 

w sprawie wniosku EKOM Maciejczyk Sp.j. w Nowinach, ul. Za-

kładowa 29, dotyczącego ujęcia w uchwale w sprawie wykonania 

„Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 

2012-2018 (WPGO) instalacji: do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, do przetwarza-

nia selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpa-

dów, położonych w msc. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, 

jako instalacji regionalnych w regionie 4 gospodarki odpadami ko-

munalnymi, przedłożenie Sejmikowi Województwa Świętokrzy-

skiego projektu uchwały Sejmiku Województwa  Świętokrzyskiego 

w sprawie wniosku EKOM Maciejczyk Sp.j. w Nowinach, ul. Za-

kładowa 29, dotyczącego ujęcia w uchwale w sprawie wykonania 

„Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 

2012-2018 instalacji: do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych, do przetwarzania selektywnie 

zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, położonych w 

msc. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, jako instalacji regio-

nalnych w regionie 4 gospodarki odpadami komunalnymi 

 

3061/14 30.09.2014r. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzy-

skiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie 

wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa święto-

krzyskiego” 2012-2018,podjęcie uchwały w sprawie przeprowa-

dzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Świę-

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3058.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3059.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3060.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3061.2014.pdf


tokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w spra-

wie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa 

świętokrzyskiego” 2012-2018 ze Świętokrzyską Radą Działalności 

Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami 

3062/14 30.09.2014r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z 

mocy prawa  na własność Województwa Świętokrzyskiego nieru-

chomości położonej w Strawczynie, gmina Strawczyn, oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka nr 790/3 o pow. 0,0215 ha, wy-

dzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej  Nr 748,  

 

 

3063/14 30.09.2014r. decyzji o udzieleniu dofinansowania na realizację projektu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Re-

gionalnego pn: „Regionalny program stypendialny dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego”, zgodnie z „Za-

sadami Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Ope-

racyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wy-

kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywa-

nie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edu-

kacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych przez 

Województwo Świętokrzyskie/Świętokrzyskie Biuro Rozwoju  Re-

gionalnego”, 

 

3064/14 30.09.2014r. zatwierdzenia dokumentu pn. „Regulamin przyznawania i przeka-

zywania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimna-

zjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzy-

skim w 2014/2015 roku, w ramach projektu pt. „Regionalny pro-

gram stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. 

świętokrzyskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyj-

nego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształce-

nia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc sty-

pendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

 

3065/14 30.09.2014r. konsultacji społecznych projektu „Świętokrzyskiego programu na 

rzecz osób starszych do 2020 r.”  oraz powołania Zespołu ds. kon-

sultacji „Świętokrzyskiego programu na rzecz osób starszych do 

2020 r. ” 

 

3066/14 30.09.2014r. zatwierdzenia Harmonogramu realizacji zadań Województwa Świę-

tokrzyskiego na 2015 rok w ramach Krajowego Programu Zapobie-

gania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS 

 

3067/14 30.09.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok.  

3068/14 30.09.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok.  

3069/14 30.09.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok.  

3070/14 30.09.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok.  

3071/14 30.09.2014r. WPF  

3072/14 30.09.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok.  

3073/14 30.09.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok.  

3074/14 30.09.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok.  

3075/14 30.09.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok.  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3062.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3063.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3064.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3065.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3066.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3067.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3068.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3069.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3070.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3071.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3072.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3073.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3074.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3075.2014.pdf


3076/14 30.09.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok.  

3077/14 30.09.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok.  

3078/14 30.09.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok.  

3079/14 30.09.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok.  

3080/14 10.10.2014r. w sprawie uzgodnienia treści statutu Muzeum Narodowego w Kiel-

cach 

 

3081/14 10.10.2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2337/10 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie warunko-

wego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działa-

nia 4.2 "Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowi-

ska i energetycznej" w ramach dwuetapowych konkursów zamknię-

tych nr 3/08 i 3/09  Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata  

2007-2013 

 

3082/14 10.10.2014r. zmiany uchwały Nr 2456/13 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie warunkowego wybo-

ru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.2 

„Rozwój systemów  lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i 

energetycznej” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

1/13 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świę-

tokrzyskiego na lata 2007-2013  

 

3083/14 10.10.2014r. warunkowego wyboru projektu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich  

w Kielcach pn.: "Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi woje-

wódzkiej nr 742 relacji Przygłów - Nagłowice w m. Włoszczowa na 

odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza 

z ul. Młynarską" zakwalifikowanego do wsparcia  

z Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyj-

nej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w ramach Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2007- 2013 oraz zmiany uchwały Nr 2604/14 Zarzą-

du Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2014 roku oraz 

zmiany uchwały Nr 1663/09 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie warunkowego wy-

boru projektów zakwalifikowanych do wsparcia  

z Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyj-

nej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w ramach dwu-

etapowych konkursów zamkniętych nr 6/08 i 2/13 z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 

 

3084/14 10.10.2014r. wyrażenia opinii na temat włączenia do Specjalnej Strefy Ekono-

micznej „Starachowice” – podstrefa Ostrowiec Świętokrzyski nie-

ruchomości niezabudowanej, składającej się z działki  

o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 0,3281 ha 

 

3085/14 10.10.2014r. przyjęcie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 4.2). 

 

3086/14 10.10.2014r. podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia przez Wo-

jewództwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom samo-

rządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego: Gminie Kiel-

ce, Powiatowi Kieleckiemu, Powiatowi Ostrowieckiemu, w związ-

ku z realizowanym projektem pn. „PWP Mój nowy zawód w zielo-

nej gospodarce” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3076.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3077.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3078.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3079.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3080.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3081.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3082.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3083.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3084.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3085.2014.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3086.2014.pdf


i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytetu IX Rozwój wykształ-

cenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki  

2007-2013 

3087/14 10.10.2014r. przyjęcie stanowiska negocjacyjnego Instytucji Zarządzającej dot. 

uwag Komisji Europejskiej do projektu Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

3088/14 10.10.2014r. w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej 

własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach 

przy ul. Podklasztornej, oznaczonej  

w ewidencji gruntów w obrębie 0015 jako działki nr 420 i nr 421 o 

łącznej  

pow. 0,0974 ha 

 

3089/14 10.10.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu 

przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzy-

skiego nieruchomości położonej w Chełmcach, gmina Strawczyn, 

oznaczonej w ewidencji  

gruntów jako działka nr 728/1 o pow. 0,0870 ha, wydzielonej pod  

poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748 

 

3090/14 10.10.2014r. wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności 

leczniczej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach 

poprzez utworzenie Konsultacyjnej Poradni Chorób Zakaźnych w 

Dziale Konsultacyjno – Diagnostycznym 

 

3091/14 10.10.2014r. rozpatrzenia oraz przyjęcia wyników konsultacji projektu Uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie połączenia 

dwóch samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kiel-

cach oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach po-

przez utworzenie nowego samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej – Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. 

Władysława Buszkowskiego w Kielcach oraz nadania nowemu za-

kładowi statutu 

 

3092/14 10.10.2014r.  w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3093/14 10.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3094/14 10.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3095/14 10.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3096/14 10.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3097/14 10.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok   

3098/14 10.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3099/14 10.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3100/14 10.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3101/14 10.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3102/14 10.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3103/14 10.10.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realiza-

cję inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa odcinków dróg 

gminnych w miejscowości Wysoki Średnie"  

 

3104/14 15.10.2014r. udzielenia upoważnienia do zawarcia  

w imieniu Województwa Świętokrzyskiego Porozumienia w spra-

wie restrukturyzacji spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., 
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3105/14 15.10.2014r. udzielenia Panu Marcinowi Perzowi - Dyrektorowi Regionalnego 

Centrum Naukowo-Technologicznego z siedzibą w Podzamczu 

pełnomocnictwa do wystąpienia w imieniu Województwa Święto-

krzyskiego z wnioskiem do Starosty Kieleckiego o zgodę na aktu-

alizację klasyfikacji gruntów w stosunku do działek ewidencyjnych 

nr: 137/64, 137/65, 137/66, 137/67, 137/68, 137/69, 137/70, 137/71 

oraz 137/72 położonych w obrębie geodezyjnym Starochęciny, 

gmina Chęciny, które to nieruchomości zostały oddane w trwały 

zarząd przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Regionalnego 

Centrum Naukowo – Technologicznego 

 

3106/14 15.10.2014r. zmiany uchwały nr 2400/13 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 

2030/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwueta-

powego konkursu zamkniętego nr 2.1.5 w ramach Osi Priorytetowej 

2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyj-

nego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działania 2.1 

Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badaw-

czej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2007 – 2013 oraz wyboru projektów wstępnie wy-

branych do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr 2.1.5 w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji, 

wpieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych 

oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013, zmiana uchwały nr 3002/14 Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego z dnia 10 września 2014 roku w sprawie dofinansowania 

konkursowego projektu Regionalnego Centrum Naukowo - Techno-

logicznego - jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego działającej w formie jednostki budżetowej niepo-

siadającej osobowości prawnej w ramach Działania 2.1 „Rozwój 

innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej 

szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Osi Prio-

rytetowej 2. „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa in-

formacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i 

trybu jego realizacji 

 

3107/14 15.10.2014r. przyznania nagród i wyróżnień „Talenty Świętokrzyskie”  

3108/14 15.10.2014r. przyjęcia Raportu dotyczącego stacjonarnej i całodobowej działal-

ności podmiotów leczniczych województwa świętokrzyskiego w 

2013 roku 

 

3109/14 15.10.2014r. zmian w budżecie na 2014 rok  

3110/14 15.10.2014r. zmian w budżecie na 2014 rok  

3111/14 15.10.2014r. zmian w budżecie na 2014 rok  

3112/14 15.10.2014r. zmian w budżecie na 2014 rok  

3113/14 22.10.2014r. wprowadzenia zmian do planu zamówień publicznych Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2014 r. oraz 

wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

zakup wraz z dostawą 8 komputerów przenośnych na potrzeby 

szkoleniowe 

 

3114/14 22.10.2014r. powołania Zespołu Opiniującego wnioski w sprawach:   
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-   dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych w ro-

zumieniu przepisów ustawy  z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budow-

lane,  dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z 

potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych 

obiektów; 

-   dofinansowania ze środków PFRON kosztów tworzenia i działa-

nia zakładów aktywności  zawodowej 

3115/14 22.10.2014r. w sprawie zatwierdzenia po zmianach  planu finansowego  Woje-

wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2014 rok 

 

3116/15 22.10.2014r. zwrotu przez Gminę Daleszyce z siedzibą Plac Staszica 9, 26-021 

Daleszyce, części dofinansowania ze środków Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego udzielonego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-

RPSW.06.02.00-26-374/08-00 wraz z odsetkami w wysokości okre-

ślonej jak dla zaległości podatkowych 

 

3117/14 22.10.2014r. zmiany uchwały Nr 1962/09 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie warunkowego wybo-

ru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.1 „In-

westycje w infrastrukturę ochrony zdrowia” w ramach dwuetapo-

wego konkursu zamkniętego nr 2/09 z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

3118/14 22.10.2014r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego w sprawie wyboru ofert i podziału środków na zadania z 

zakresu kultury w 2014 r. 

 

3119/14 22.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie Herbu Województwa 

Świętokrzyskiego na sztandarze Związku Weteranów i Rezerwi-

stów Wojska Polskiego Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkie-

go  

 

3120/14 22.10.2014r. w sprawie rozpatrzenia wyników konsultacji projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego zmiany 

uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki 

odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 ze Świę-

tokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organiza-

cjami pozarządowymi i innymi podmiotami i przedłożenie go Sej-

mikowi Województwa Świętokrzyskiego celem uchwalenia 

 

3121/14 22.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3122/14 22.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3123/14 22.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3124/14 22.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3125/14 22.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3126/14 22.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3127/14 22.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3128/14 27.10.2014r. UCHYLENIA UCHWAŁY Nr 3050/14 ZARZĄDU WOJE-

WÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W SPRAWIE ZMIAN W 

BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2014 ROK 

 

 

3129/14 30.10.2014r. Informacja za III kwartał 2014 roku  

3130/14 30.10.2014r. wyrażenia zgody dla Przedsiębiorstwa Instalacyjno – Budowlanego 

„BCJ” Adam Błyskal, Józef Cygan, Jacek Janiec Sp.j. na dyspono-

wanie działką o numerze ewidencyjnym 1102/4, położoną w Ma-
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słowie (obręb 7, Masłów Pierwszy), na cele budowlane związane z 

wykonaniem podłączenia kanalizacyjnego do działki o numerze 

ewidencyjnym 939/8, w części przebiegającego przez ww. działkę 

stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, wchodzącą 

w skład nieruchomości lotniska w Masłowie, 

3131/14 30.10.2014r. uzgodnionych, zaopiniowanych i skonsultowanych projektów 

Uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: w sprawie Sza-

nieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; w sprawie Kozubow-

skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; w sprawie Jeleniowskie-

go Obszaru Chronionego Krajobrazu;  

w sprawie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; w 

sprawie zmiany uchwały Nr VIII/133/11 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie wyznaczenia 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie; 

w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;  

w sprawie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu; w sprawie Przedborskiego Obszaru Chronionego Kra-

jobrazu, 

 

3132/14 30.10.2014r. przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego 

w zakresie likwidacji, zmiany lub wyznaczenia aglomeracji powy-

żej 2 000 RLM, uchwalanych na podstawie ustawy Prawo wodne 

 

3133/14 30.10.2014r. uzgodnionych, zaopiniowanych i skonsultowanych projektów: 

Uchwały Nr  .../14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

....... 2014 r. dotyczącej utworzenia Chęcińsko - Kieleckiego Parku 

Krajobrazowego; Uchwały Nr.../14 Sejmiku Województwa Święto-

krzyskiego z dnia ....... 2014 r. dotyczącej utworzenia Cisowsko - 

Orłowińskiego Parku Krajobrazowego 

 

3134/14 30.10.2014r. uzgodnionych, zaopiniowanych i skonsultowanych projektów: 

Uchwały Nr  .../14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

........ 2014 r. dotyczącej utworzenia Nadnidziańskiego Parku Kra-

jobrazowego; Uchwały Nr  .../14 Sejmiku Województwa Święto-

krzyskiego z dnia ............ 2014 r. dotyczącej utworzenia Szaniec-

kiego Parku Krajobrazowego, Uchwały Nr  .../14 Sejmiku Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia ........... 2014 r. dotyczącej utwo-

rzenia Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, Uchwały Nr .../14 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia ......... 2014 r. do-

tyczącej utworzenia Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, 

Uchwały Nr .../14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

......... 2014 r. dotyczącej utworzenia Suchedniowsko - Oblęgorskie-

go Parku Krajobrazowego, Uchwały Nr .../14 Sejmiku Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z dnia ......... 2014 r. dotyczącej utworzenia 

Sieradowickiego Parku Krajobrazowego 

 

3135/14 30.10.2014r. zatwierdzenia „Programu regionalnego na rzecz aktywizacji zawo-

dowej osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi” opracowanego 

przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, którego realizacja za-

planowana została w 2015 roku 

 

3136/14 30.10.2014r. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. 

Kolberga w Kielcach za 2014 r., 

 

3137/14 30.10.2014r. zawarcia przez Województwo Świętokrzyskie i Województwo 

Podkarpackie "Porozumienia dotyczącego zarządu i utrzymania 

mostu na rzece Wiśle w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764" 

 

3138/14 30.10.2014r. rozpatrzenia wniosku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-

cach z siedzibą ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, o ponowne roz-
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patrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyj-

nym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wydał w 

dniu 2 lipca 2014 roku decyzję nr RPSW.IZ.UMWSW.02.01.00-26-

008/10-2014/15  orzekającą o zwrocie części dofinansowania ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udzielo-

nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy nr 

UDA-RPSW.02.01.00-26-008/10-00 o dofinansowanie Projektu nr 

WND-RPSW.02.01.00-26-008/10 wraz  

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatko-

wych liczonymi od dnia przekazania ww. środków do dnia całkowi-

tej zapłaty należności głównej, 

3139/14 30.10.2014r. zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 06.10.2014 r. przez Związek 

Gmin Gór Świętokrzyskich  ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzen-

tyn wpłaty w łącznej wysokości: 10 000,00 zł na poczet zobowiązań 

z tytułu zwrotu części dofinansowania, począwszy od zobowiązań o 

najwcześniejszych terminach płatności i odsetek w wysokości okre-

ślonej jak dla zaległości podatkowych, orzeczonych Decyzją Zarzą-

du Województwa Świętokrzyskiego nr RP-

SW.IZ.UMWSW.04.01.00-26-269/08-2012/15 z dnia 12.07.2012 r., 

 

3140/14 30.10.2014r. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargo-

wym,  

na okres 3 miesięcy, części nieruchomości  położonej w Masłowie 

Pierwszym, gmina Masłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka nr 1102/4 o pow. 70,0539 ha, ujawnionej w księdze wieczy-

stej  

nr KI1L/00006817/9, stanowiącej własność Województwa Święto-

krzyskiego. 

 

3141/14 30.10.2014r. konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 r 

oraz powołania zespołu opiniodawczo- konsultacyjnego  projekt 

Programu 

 

3142/14 30.10.2014r. wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 

Dziecięcego w Kielcach na nieodpłatne przekazanie mienia rucho-

mego na rzecz Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach 

 

3143/14 30.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3144/14 30.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3145/14 30.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3146/14 30.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3147/14 30.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3148/14 30.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3149/14 30.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3150/14 30.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3151/14 30.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3152/14 30.10.2014r. WPF  

3153/14 30.10.2014r. Wniosku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzi-

bą ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, o ponowne rozpatrzenie 

sprawy, w której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako In-

stytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wydał w dniu 2 
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lipca 2014roku decyzję nr RPSW.IZ.UMWSW.02.01.00-26-

008/10-2014/15 orzekającą o zwrocie części dofinansowania ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świę-

tokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr UDA-

RPSW.02.01.00-26-008/10-00 o dofinansowanie Projektu nr WND-

RPSW.02.01.00-26-008/10 wraz z odsetkami w wysokości określo-

nej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania 

ww. środków do dnia całkowitej zapłaty należności głównej 

3154/14 5.11.2014r. udzielenia Panu Marcinowi Perzowi - Dyrektorowi Regionalnego 

Centrum Naukowo-Technologicznego z siedzibą w Podzamczu 

pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Świętokrzy-

skiego w postępowaniu administracyjnym w sprawie zwrotu środ-

ków pochodzących z umowy nr POPW.01.03.00-26-006/10-00 o 

dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum 

Naukowo-Technologicznego  

w województwie świętokrzyskim”, zrealizowanego w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi 

Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działania I.3 Wspieranie 

innowacji 

 

3155/14 5.11.2014r. podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXVIII/510/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 

lutego 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/449/12 Sej-

miku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012 

roku w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie 

pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu 

 

3156/14 5.11.2014r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia 

badania sprawozdania finansowego Muzeum Wsi Kieleckiej w 

Kielcach za 2014 r. 

 

3157/14 5.11.2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli 

oraz powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej 

 

3158/14 5.11.2014r. wprowadzenia zmian do planu zamówień publicznych Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2014 r. oraz 

wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

zakup usługi - "Wsparcia technicznego dla portalu - Wrota Święto-

krzyskie" (www.wrota-swietokrzyskie.pl) w części dotyczącej Por-

talu Informacyjnego (serwisy: „Przewodnik Regionalny”, „Instytu-

cje” wraz z subserwisami), Regionalny System BIP, w zakresie wy-

konania wszystkich niezbędnych czynności obsługi technicznej 

aplikacji wchodzących w ich skład 

 

3159/14 5.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody, bez odbycia Zgromadzenia Wspólni-

ków spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w głosowaniu pisem-

nym, na zawarcie przez "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. umowy z 

"PKP Intercity" S.A. dotyczącej świadczenia kolejowych usług 

przewozowych przez "PKP Intercity S.A. na rzecz "Przewozy Re-

gionalne" sp. z o.o. w okresie od 01.11.2014r. do 31.12.2014r. o 

wartości przedmiotu umowy przewyższającej 20.000.000,00 zł.   

 

3160/14 5.11.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realiza-

cję inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa ulicy Oficerskiej w 

Kielcach". 

 

3161/14 5.11.2014r. w sprawie sporządzenia sprawozdania z realizacji „Planu gospodar-

ki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 

 

3162/14 5.11.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3663/uchwala.nr.3154.2014.pdf
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przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzy-

skiego nieruchomości                  położonej w Strawczynku, gmina 

Strawczyn, oznaczonej w ewidencji  

gruntów jako działka nr 259/5 o pow. 0,0157 ha, wydzielonej pod  

poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748. 

3163/14 5.11.2014r. zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady Społecznej Świętokrzy-

skiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarne-

go w Kielcach 

 

3164/14 5.11.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3165/14 5.11.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3166/14 5.11.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3167/14 5.11.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3168/14 5.11.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3169/14 5.11.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3170/14 5.11.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3171/14 12.11.2014r. zatwierdzenia wynegocjowanego Kontraktu Terytorialnego dla Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego 

 

3172/14 12.11.2014r. zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regional-

nym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007 – 2013, przyjętej uchwałą Zarządu Województwa nr 

770/08 z dnia 29 lutego 2008 roku z późniejszymi zmianami 

 

3173/14 12.11.2014r. zmiany uchwały Nr 2495/10 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie warunkowego wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 6.2 „Rewita-

lizacja małych miast” w  ramach dwuetapowego konkursu zamknię-

tego nr 5/09 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 

 

3174/14 12.11.2014r. zmiany uchwały Nr 2379/10 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie warunkowego wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania  5.3 „Inwe-

stycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu”  w ra-

mach dwuetapowych konkursów zamkniętych nr 4/08 i nr 4/09 Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2007 – 2013, 

 

3175/14 12.11.2014r. zmiany warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 pod na-

zwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej 

JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 

2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2007-2013 przyjętych uchwałą nr 2745/10 Zarządu Woje-

wództwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku 

 

3176/14 12.11.2014r. zatwierdzenia Zasad Funkcjonowania Sieci Dziedzictwo Kulinarne 

Świętokrzyskie 

 

3177/14 12.11.2014r. zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3178/14 12.11.2014r. Udzielenia pożyczki krótko terminowej dla Wojewódzkiego Szpita-

la Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze 

 

3179/14 14.11.2014r. w sprawie projektu uchwały      w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015-2028 

nie RIO 

3180/14 14.11.2014r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Święto-

krzyskiego na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami infor-

macyjnymi 
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3181/14 14.11.2014r. - zwiększenia dofinansowania dla projektu nr WND-

RPSW.02.03.00-26-014/10 w ramach Działania 2.3 Promocja go-

spodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, 

- zmiany uchwały nr 2655/10 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu 

konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 Promocja 

gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 przy-

jętego uchwałą nr 2302/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskie-

go z dnia 23 grudnia 2009 roku oraz wstępnego wyboru projektów 

zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego 

nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystycz-

na regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 

 

3182/14 14.11.2014r. przyjęcie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego  Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 4.3) 

 

3183/14 14.11.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3184/14 19.11.2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2456/13 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie warun-

kowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Dzia-

łania 4.2 „Rozwój systemów  lokalnej infrastruktury ochrony śro-

dowiska i energetycznej” w ramach dwuetapowego konkursu za-

mkniętego nr 1/13 z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  

 

3185/14 19.11.2014r. udzielenia Panu Marcinowi Perzowi - Dyrektorowi Regionalnego 

Centrum Naukowo-Technologicznego z siedzibą w Podzamczu 

pełnomocnictwa do podpisania w imieniu Województwa Święto-

krzyskiego protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego przekaza-

nia przez Województwo Świętokrzyskie oraz przyjęcia przez Po-

wiat Kielecki nakładów poniesionych na utwardzenie placu o po-

wierzchni 392 m2, na działce o numerze ewidencyjnym 137/62, 

położonej w Gminie Chęciny, obręb 14 Starochęciny, stanowiącej 

własność Powiatu Kieleckiego 

 

3186/14 19.11.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realiza-

cję inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa publicznej drogi 

gminnej - ul. Nowe Piaski na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolo-

nia Robotnicza do skrzyżowania z ul. Grzybową wraz z budową 

kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Święto-

krzyskim" 

 

3187/14 19.11.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3188/14 19.11.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3189/14 19.11.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3190/14 19.11.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3191/14 19.11.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3192/14 19.11.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3193/14 19.11.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3194/14 19.11.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3195/14 19.11.2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3196/14 26.11.2014r. rozpatrzenia wniosku Gminy Mniów z siedzibą ul. Centralna 9, 26-

080 Mniów, o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Wo-
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jewództwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regio-

nalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2007-2013 wydał w dniu 30 lipca 2014 roku decyzję nr RP-

SW.IZ.UMWSW.05.03.00-26-627/09-2014/16 orzekającą o zwro-

cie części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na 

podstawie umowy nr UDA-RPSW.05.03.00-26-627/09-00 o dofi-

nansowanie Projektu nr WND-RPSW.05.03.00-26-627/09 wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych 

liczonymi od dnia przekazania ww. środków do dnia całkowitej 

zapłaty należności głównej, 

3197/14 26.11.2014r. wstrzymania na wniosek wykonalności decyzji Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-041/09-

2014/20 z dnia 25.09.2014 r. w przedmiocie uchylenia decyzji Za-

rządu Województwa Świętokrzyskiego nr RP-

SW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-041/09-2014/11 z dnia 27.05.2014 r. 

w części dotyczącej terminu dokonania wpłaty należności oraz 

utrzymania w mocy w pozostałej części do czasu orzeczenia sądu 

administracyjnego kończącego postępowanie w pierwszej instancji 

w sprawie Skargi złożonej przez Grzegorz Łebek zamieszkałego ul. 

Karczówkowska 12/9, 25-019 Kielce, prowadzącego działalność 

gospodarczą pod firmą Poradnia Lekarza Rodzinnego Grzegorz 

Łebek ul. Karczówkowska 12/9, 25-019 Kielce, 

 

3198/14 26.11.2014r. dofinansowania  projektu konkursowego jednostki organizacyjnej 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej oso-

bowości prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej  o znaczeniu regionalnym i ponadre-

gionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości systemu 

komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia 

szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

 

3199/14 26.11.2014r. akceptacji wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie 

sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Dro-

gowego w Kielcach za 2014 rok 

 

3200/14 26.11.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realiza-

cję inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa ulicy łączącej ul. 

Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku-

Zdroju w ramach zadania budżetowego pn.: Usprawnienie systemu 

komunikacyjnego na os. Sikorskiego w Busku-Zdroju” 

 

3201/14 26.11.2014r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realiza-

cję inwestycji drogowej dla zadania: „Przebudowa drogi nr 639/1 

Osiny Lizawy" w Gminie Pierzchnica 

 

3202/14 26.11.2014r. określenia przeznaczenia księgozbioru likwidowanego Nauczyciel-

skiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu 

 

3203/14 26.11.2014r. sprawie dokonania korekty w „Programie rozwoju bazy sportowej 

na 2014 rok i lata następne w województwie świętokrzyskim”, 

przyjętym uchwałą Nr XLII/741/14 Sejmiku Województwa Świę-

tokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia 

„Programu rozwoju bazy sportowej na 2014 rok i lata następne w 

województwie świętokrzyskim” 

 

3204/14 26.11.2014r. zmiany uchwały nr 3064/14 Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia do-

kumentu pn. „Regulamin przyznawania  
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i przekazywania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie święto-

krzyskim w 2014/2015 roku, w ramach projektu pt. „Regionalny 

program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. 

świętokrzyskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyj-

nego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształce-

nia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc sty-

pendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

3205/14 26.11.2014r. zatwierdzenia listy operacji w ramach działania 313, 322, 323 „Od-

nowa i rozwój  wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 

 

3206/14 26.11.2014r. sprawie odwołania „Wojewódzkiego Konkursu na najlepsze prace 

magisterskie z dziedziny ochrony przyrody” 

 

3207/14 26.11.2014r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektów Programów ochrony 

środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, poło-

żonych w pobliżu dróg krajowych i wojewódzkich z terenu woje-

wództwa świętokrzyskiego których eksploatacja spowodowała ne-

gatywne oddziaływanie akustyczne wraz ze strategicznymi ocenami 

oddziaływania na środowisko 

 

3208/14 26.11.2014r. w sprawie przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa 

miejscowego tj.: projektów Programów ochrony środowiska przed 

hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu 

dróg krajowych i wojewódzkich z terenu województwa świętokrzy-

skiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływa-

nie akustyczne wraz ze strategicznymi ocenami oddziaływania na 

środowisko po uzgodnieniach i konsultacjach społecznych 

 

3209/14 26.11.2014r. w sprawie w sprawie przyjęcia projektów Programów ochrony śro-

dowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położo-

nych w pobliżu dróg krajowych i wojewódzkich z terenu woje-

wództwa świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała ne-

gatywne oddziaływanie akustyczne wraz ze strategicznymi ocenami 

oddziaływania na środowisko po uzgodnieniach i konsultacjach 

społecznych 

 

3210/14 26.11.2014r. w sprawie skierowania projektów Programów ochrony środowiska 

przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w po-

bliżu dróg krajowych i wojewódzkich z terenu województwa świę-

tokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne od-

działywanie akustyczne wraz ze strategicznymi ocenami oddziały-

wania na środowisko do konsultacji ze Świętokrzyską Radą Dzia-

łalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami 

 

3211/14 26.11.2014r. zatwierdzenia zmiany  w Regulaminie Rady Społecznej Woje-

wódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 

 

3212/14 26.11.2014r. wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela zobowiązań Świętokrzy-

skiego Centrum Onkologii w Kielcach 

 

3213/14 26.11.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3214/14 26.11.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3215/14 26.11.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3216/14 26.11.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok  

3217/14 26.11.2014r. Zmian w budżecie województwa na 2014 rok  
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3218/14 26.11.2014r. podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie fi-

nansowej województwa Świętokrzyskiego na lata 20014-2028 
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