Protokół Nr III/02
III sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
która odbyła się 9 grudnia 2002 roku.
Ad 1.
Przewodniczący Sejmiku Stefan Józef Pastuszka otworzył obrady III sesji Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego. Powitał przybyłych na sesję radnych. Powitał
zaproszonych gości (według list obecności stanowiących załącznik nr 1 do
protokołu).
Korzystając z okazji, że obrady odbywają się w przededniu Świąt Bożego
Narodzenia, w imieniu prezydium Sejmiku i radnych województwa świętokrzyskiego
złożył Zarządowi Województwa, gościom, przedstawicielom mediów, a za ich
pośrednictwem – wszystkim mieszkańcom Ziemi Świętokrzyskiej, najserdeczniejsze
życzenia świąteczne. Jednocześnie złożył życzenia świąteczne pracownikom Urzędu
Marszałkowskiego i Kancelarii Sejmiku.

Ad 2.
Przewodniczący obrad poinformował, że z podpisanej listy obecności (załącznik nr 2)
wynika, iż w sesji uczestniczy pełny skład Sejmiku -30 radnych. Tym samym
zachowane jest kworum umożliwiające prowadzenie prawomocnych obrad.

Ad 3.
Na sekretarzy obrad Sejmik wybrał radnych: Leszka Bugaja i Romana Cichonia.

Ad 4.
Radni otrzymali porządek obrad III sesji Sejmiku, który stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
Przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem do radnych, czy zgłaszają uwagi do
przedłożonego porządku obrad sesji. Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek obrad. Radni jednogłośnie
przyjęli porządek obrad.
Porządek obrad sesji od pkt. 5. przedstawia się następująco:
5. Przyjęcie protokołu z II sesji Sejmiku.
6. Zapytania i interpelacje.
7. Informacja Marszałka Województwa z działalności Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego w okresie pomiędzy sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach
podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych stanowiących
skład komisji stałych i doraźnych.
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10.Podjęcie uchwał w sprawie składu osobowego:
10.1. Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
10.2. Komisji Budżetu i Finansów,
10.3. Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
10.4. Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
10.5. Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
10.6. Komisji Samorządu Terytorialnego,
10.7. Komisji doraźnej ds. Zmian Statutu Województwa Świętokrzyskiego.
a) przedstawienie przez Przewodniczącego Sejmiku składów osobowych
poszczególnych komisji, ustalonych na podstawie zgłoszeń klubów radnych
i deklaracji radnych
b) dyskusja
c) podjęcie uchwał.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru:
11.1. Przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy
z Zagranicą,
11.2. Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,
11.3. Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
11.4. Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
11.5. Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony,
Środowiska,
11.6. Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego,
11.7. Przewodniczącego Komisji doraźnej ds. Zmian Statutu Województwa
Świętokrzyskiego.
a) zgłoszenie kandydatów spośród członków Komisji
b) dokonanie wyborów przewodniczących komisji
c) podjęcie uchwał
12. Powołanie Komisji Rewizyjnej.
a) wskazanie przez kluby po jednym przedstawicielu do Komisji Rewizyjnej
b) dokonanie wyboru uzupełniającego do
uchwały

składu Komisji Rewizyjnej i podjęcie

c) podjęcie uchwały w sprawie składu Komisji Rewizyjnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
a) zgłoszenie kandydatów spośród członków Komisji
b) dokonanie wyboru przewodniczącego komisji
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c) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego
Związku Województw RP.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad III sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 5.
Sejmik bez uwag przyjął protokół II sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 6.
Zapytania zgłosili:
Radny Sławomir Szarek zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego obrad, czy
przed wyborami Komisji, które nastąpią, będzie możliwa krótka dyskusja,
ewentualnie wypowiedzi przewodniczących klubów radnych.
Przewodniczący obrad – potwierdził, że w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,
propozycja radnego zostanie zrealizowana.
Radny Tadeusz Kowalczyk – w sprawie podanych przez media wyników badań
Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zaliczenia województwa
świętokrzyskiego do grupy 6 województw stanowiących enklawę ubóstwa dzieci. W
związku ze znikomym wpływem Samorządu Województwa na przeciwdziałanie temu
zjawisku, zwrócił się do Marszałka Województwa o przekazanie radnym wyników
badań z tego zakresu przeprowadzonych przez służby pomocy społecznej wojewody.
Jako nauczyciel, zaapelował do radnych, aby temat krzywdy dzieci i przeciwdziałania
temu był przez całą kadencję brany pod uwagę.
Interpelacje zgłosili:
Wiceprzewodniczący Eugeniusz Cichoń – poprzez Marszałka Województwa do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach w sprawie zwiększenia
bezpieczeństwa i bezkolizyjnej płynności ruchu na drodze Nr 7, na odcinku
Skarżyska-Kamiennej,
poprzez
zainstalowanie
sygnalizacji
świetlnej
na
skrzyżowaniach dróg: wjazdowej ze Skarżyska-Kamiennej i drogi Nr 42 z Końskich.
Interpelacja stanowi zał. nr 4a do protokołu.
Poseł Józef Cepil – w sprawie stanu technicznego wałów wiślanych naprawionych
po powodzi w 1997 roku przy ujściu Nidy do Wisły w Nowym Korczynie, w kierunku
wioski Pawłów. Naprawione wały wymagają w trybie pilnym szybkiej poprawy.
Zadeklarowany przez Wojewodę, w wyniku wcześniejszej interpelacji, zespół
ekspertów do zbadania stanu wałów, nie pojawił się, a stan techniczny wałów
pogarsza się w szybkim tempie. Interpelacja stanowi zał. nr 4b do protokołu.
Korzystając z udzielonego głosu, pogratulował radnym wyboru do Sejmiku
Województwa i życzył owocnej pracy na całą kadencję oraz spełnienia oczekiwań
wyborców.
Przewodniczący obrad udzielił głosu Marszałkowi Franciszkowi Wołodźce, który
zadeklarował, że wszelkie materiały będące w Urzędzie Marszałkowskim, są do

4
dyspozycji radnych. Wyraził nadzieję, że Komisje Sejmiku, które będą gromadzić
osoby zainteresowane poszczególnymi rodzajami życia publicznego stanowić będą
forum właściwe do badania zgłoszonych spraw (m.in. z zakresu pomocy społecznej).
Zadeklarował ze swej strony wszelką otwartość w udostępnianiu wszystkich
materiałów i pomoc w pozyskiwaniu materiałów od wojewody.
W związku z brakiem innych zgłoszeń, Przewodniczący obrad zobowiązał
Marszałka Województwa do udzielenia interpelującym pisemnych informacji
o sposobie załatwienia interpelacji.

Ad 7.
Radni otrzymali Informację Marszałka Województwa z działalności Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego w okresie pomiędzy sesjami (załącznik nr 5).
Informacja Marszałka Województwa z działalności Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego w okresie pomiędzy sesjami została przyjęta przez Sejmik bez
uwag.

Ad 8.
Radni otrzymali Informację Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku
o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami (załącznik nr 6).
Radny Jarosław Potrzeszcz – w nawiązaniu do informacji o spotkaniu
Przewodniczącego Sejmiku z Wójtem Pawłowa i Prezydentem Starachowic w dniu
27 listopada br., uznał, iż radny województwa winien być powiadamiany i zapraszany
na zebrania, które odbywają się w gminie jego zamieszkania z udziałem
przedstawicieli Sejmiku.
Wiceprzewodniczący Ryszard Nagórny wyraził opinię, że organizator spotkania
ma przywilej doboru i zapraszania uczestników. W tym przypadku organizatorem
spotkania był Wójt Gminy Pawłów. Przewodniczący Sejmiku nie może, jako gość,
wywierać wpływu na Wójta i Prezydenta, aby zapraszał proponowane przez niego
osoby.
Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.
Sejmik przyjął Informację Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku o
działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.

Ad 9.
Przewodniczący obrad, nawiązując do zgłoszonej w pkt. 6 propozycji radnego
Sławomira Szarka, dotyczącej odbycia dyskusji merytorycznej przed przystąpieniem
do podejmowania uchwał w sprawie składów osobowych komisji stałych, udzielił
radnemu głosu.
Radny Sławomir Szarek – odnośnie Komisji Rewizyjnej, stwierdził, że:
„dobrym obyczajem w demokracji jest to, że komisja rewizyjna jest obejmowana
przez opozycję i że ma możliwości działania. Takie możliwości działania będzie mieć
wtedy, kiedy będzie przewodniczącym osoba z opozycji oraz opozycja będzie tam
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miała odpowiednią ilość członków tej komisji. I taki apel miałbym do koalicji
rządzącej, żeby w tym kierunku poprowadzono wybory osób do Komisji Rewizyjnej”.
Przewodniczący obrad udzielił głosu radnemu Jarosławowi Potrzeszczowi.
Radny Jarosław Potrzeszcz w imieniu Klubu radnych „Samoobrony RP” zgłosił
sprzeciw wobec ustalania maksymalnej liczby radnych stanowiących skład komisji
stałych i doraźnych. Stwierdził:
„Mówi się, że demokracja w naszym kraju obowiązuje, więc chciałbym, że jest w
statucie zapisane: każdy radny ma obowiązek przynależności do dwóch komisji
minimum. I w tym momencie żeby zostawić chociaż tyle demokracji, żeby radny miał
prawo zapisać się do tylu komisji, ilu chce, i żeby był w takich komisjach, do jakich
się zadeklarował. Nie tak jak opcja rządząca chce ustalić zakres komisji, żeby w
każdej komisji mieć większość; no może poza komisją terytorialną, bo was to
panowie nie interesuje.”
Przewodniczący obrad zwrócił uwagę przedmówcy, że jest zmniejszona liczba
radnych i ze wstępnej analizy wynika, iż radni mogą być nawet w trzech komisjach,
obecnie Sejmik liczy tylko 30 radnych, a liczba komisji nie zmniejszyła się. Po drugie,
§ 22 Statutu Województwa Świętokrzyskiego wyraźnie stwierdza „Maksymalną liczbę
radnych stanowiących skład komisji, Sejmik ustala przed rozpoczęciem wyboru jej
członków odrębną uchwałą z zastrzeżeniem komisji rewizyjnej”. Nie jest to zatem,
łamanie zasad demokratycznych, jest to przestrzeganie litery prawa. Zasada
pomocniczości daje radnym szczególne możliwości, Klub radnych Samoobrony jest
tak samo liczny jak PSL. Nie ma zatem tytułu do tego, by Sejmik nie podjął uchwały o
maksymalnej liczbie radnych, byłoby to wyraźne złamanie Statutu. Powinniśmy
przyjąć maksymalną liczbę radnych w Komisjach, bo ze zgłoszeń wynikało, że w
jednej Komisji ma być aż 15 radnych, a w drugiej – tylko trzech radnych.
Przewodniczący obrad udzielił głosu Marszałkowi Województwa Franciszkowi
Wołodźce, który zaproponował, by wpisać liczbę 9 w § 1 projektu uchwały w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby radnych stanowiących skład komisji stałych i doraźnych
(załącznik nr 7 do protokołu).
Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do propozycji przedłożonych przez
Marszałka Województwa?
Przewodniczący obrad udzielił głosu radnemu Jarosławowi Potrzeszczowi, który
zgłosił wniosek o nieograniczenie liczby radnych w komisjach.
Przewodniczący obrad ponownie zwrócił uwagę, iż § 22 Statutu Województwa
Świętokrzyskiego wyraźnie stwierdza „Maksymalną liczbę radnych stanowiących
skład komisji, Sejmik ustala przed rozpoczęciem wyboru jej członków odrębną
uchwałą z zastrzeżeniem komisji rewizyjnej”. Nie można złamać Statutu.
Radny Jarosław Potrzeszcz w imieniu Klubu „Samoobrony” zgłosił wniosek, by
maksymalna liczba radnych w komisjach wynosiła 15 osób, tak jak to zostało
zgłoszone do maksymalnej Komisji.
Radna Lucjana Nowak z uwagi na patową sytuację, w jakiej znalazł się Sejmik,
zaproponowała rozwiązanie, „żeby ruszyć dalej z tego miejsca z programem
wyznaczonym na dzisiejszą sesję, rozważyć tę kwestię w klubach, tak jak to
zadecydowali przed chwilą przewodniczący klubów na zebraniu, a mianowicie, żeby
ten skład uzgodnić z radnymi w poszczególnych klubach, bo sytuacja wynikła z
pewnej nieścisłości. W materiale pierwszym, który otrzymali radni, nie było Komisji
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Samorządu Terytorialnego. Teraz ona się pojawiła, bo jest to zgodne ze Statutem.
Stąd też wynikło to, że tylko jeden radny zgłosił chęć do pracy w tej Komisji.
Natomiast do Komisji Strategii, aż piętnastu radnych. Możemy teraz w klubach
dokonać tej zmiany uzgodnień. Zaproponowałabym przerwę, jeżeli jest to celowe”.
Przewodniczący obrad podsumował dyskusję i stwierdził, iż zostały zgłoszone
następujące wnioski:
- wniosek Radnej Lucjany Elżbiety Nowak, która zaproponowała przerwę,
- wniosek radnego Jarosława Potrzeszcza o ustalenie maksymalnej liczby członków
komisji na 15 osób,
- wniosek Marszałka Województwa, by liczbę radnych ograniczyć do 9 członków.
Zaproponował przegłosowanie wniosków.
Zapytał, kto z radnych jest za najdalej idącym wnioskiem radnej Lucjany Nowak
o zarządzenie przerwy w obradach sesji?
Dodał, iż wniosek ten z pozoru jest formalny, ale jest głęboko merytoryczny bo
dotyczy składu komisji. Pani radna zaproponowała, by odbywały się konsultacje, a
przecież poszczególni radni zgłaszali swe propozycje, a te propozycje były
przedmiotem rozważań na klubach.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Michałkiewicz uznał, że przerwa jest
potrzebna, ale po 9. punkcie, tj. po przegłosowaniu ilości składów komisji, bo to
dotyczy potem spraw nie ilościowych, a osobowych. Natomiast tutaj są dwa wnioski
jeśli chodzi o ten punkt 9. i te dwa wnioski należy przegłosować.
Radny Sławomir Szarek, odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, stwierdził że
„jak widać przerwa jest i tak potrzebna, bo jeśli ograniczymy ilość osób w komisjach,
to i tak musimy zadecydować, gdzie kto będzie. Propozycja radnej Nowak jest
słuszną propozycją. Zróbmy tą przerwę teraz, a jeśli nie da się uzgodnić, to będziemy
wariant inny realizować.”
Radny Leszek Bugaj – „właśnie chciałbym merytorycznie się odezwać, bo
wyglądałoby tak, że nie bardzo wiemy, o czym mówimy, a mamy wybrać komisje w
takim składzie, które mają zagwarantować sprawność działania, ale nie na zasadzie
takiej, że jeden radny powie 9, drugi -20, a trzeci -30. Jest nas wszystkich 30. Jest 7
komisji. Nie mówię dlatego, że udaję mądrzejszego, tylko że byłem w tym Sejmiku
i że czasami jest tak, że wszystkie komisje muszą obradować w ciągu jednego, czy
dwóch dni, bo są potrzebne uzgodnienia przy sprawach budżetowych,
współdziałanie komisji. Ja wiem, co to znaczy przy układzie tak dużym – utrzymanie
kworum (czy jest to możliwe?, chyba nie). Wydaje się, że dyskusja merytoryczna
polega na tym, co by tu zrobić, aby zapewnić parytet i współudział na zasadzie takiej,
na jakiej wybrano nas wszystkich do tego Sejmiku? Mnie osobiście wydaje się, że
liczba 9 jest tą liczbą, która zapewnia uczciwy parytet wszystkim i gwarantuje
normalne, sprawne działanie komisji Sejmiku. Można zrobić jeszcze 10 przerw, tylko
nie wiadomo, co one wniosą. Stawiam wniosek formalny o przegłosowanie nawet 10
wniosków, jakie tu padną, czy to ma być liczba 10, 8, czy 12, ale powinniśmy
przystąpić do procedowania.”
Radny Jarosław Potrzeszcz – na posiedzeniu przedstawicieli Klubów, w którym
uczestniczył również Pan Marszałek ustaliliśmy, że będzie przed tym punktem
ogłoszona przerwa. Miał być punkt odczytany i miał być czas na rozmowy.
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Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek radnej Lucjany Elżbiety
Nowak, by odbyła się przerwa przed głosowaniem nad uchwałą w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby radnych w poszczególnych komisjach.
Zapytał, kto z radnych jest za zarządzeniem przerwy?
Za wnioskiem głosowało 9 radnych, przeciwko wnioskowi 17 radnych.
Przewodniczący obrad stwierdził, iż wniosek radnej L.E. Nowak upadł w głosowaniu.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Marszałka Franciszka
Wołodźki, by komisja liczyła, poza komisją rewizyjną, najwyżej 9 członków. Zapytał
kto z radnych opowiada się za przyjęciem takiego rozwiązania? Kto jest przeciw
wnioskowi.
Stwierdził, iż za wnioskiem głosowało 17 radnych, przeciwko wnioskowi - 9 radnych,
2 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący obrad stwierdził, iż w związku z wynikiem głosowania, wniosek
radnego Jarosława Potrzeszcza stał się bezprzedmiotowy.
Zapytał radnego Jarosława Potrzeszcza, czy poddać zgłoszony przez niego wniosek
pod głosowanie?
Radny Jarosław Potrzeszcz swój wniosek wycofał.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby członków komisji.
Uchwała Nr III/19/02 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych stanowiących
skład komisji stałych i doraźnych została podjęta większością głosów 19 „za”, przy 10
przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący obrad ogłosił 15- minutową przerwę.
Po przerwie.
Wiceprzewodniczący Ryszard Nagórny poprowadził dalszą część obrad sesji.

Ad 10.
Przewodniczący obrad poinformował, że na spotkaniu w czasie przerwy ustalono,
iż propozycje składów Komisji będą zgłaszać przewodniczący klubów radnych.

Ad 10.1.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących klubów o zgłaszanie kandydatur
do Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Michałkiewicz – przewodniczący Klubu
radnych SLD, w imieniu Klubu zgłosił do Komisji Strategii Rozwoju, Promocji
i Współpracy z Zagranicą następujących radnych:
1. Włodzimierza Jakubowskiego,
2. Bronisława Powierżę,
3. Stanisława Lisowskiego.
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Wicemarszałek Józef Kwiecień – w imieniu Klubu radnych PSL zgłosił do Komisji
Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą następujących radnych:
1. Adama Pałysa
2. Ryszarda Nagórnego.
Radny Jarosław Potrzeszcz – przewodniczący Klubu radnych Samoobrona RP,
w imieniu Klubu zgłosił do Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy
z Zagranicą następujących radnych:
1. Jarosława Potrzeszcza,
2. Leszka Sułka.
Radny Konrad Łęcki – przewodniczący Klubu Radnych PO PiS w imieniu Klubu
zgłosił do Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą radnego
Konrada Łęckiego.
Radna Lucjana Elżbieta Nowak – w imieniu Klubu Ligi Polskich Rodzin zgłosiła
do Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą radnego Andrzeja
Bednarskiego.
Na pytanie Przewodniczącego obrad wszyscy zgłoszeni radni wyrazili kolejno zgodę
na kandydowanie.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są inne zgłoszenia z sali.
W związku z brakiem innych zgłoszeń, przewodniczący obrad zamknął listę
kandydatów do Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą i
odczytał nazwiska zgłoszonych kandydatów:
1. Włodzimierz Jakubowski,
2. Bronisław Powierża,
3. Stanisław Lisowski,
4. Adam Pałys,
5. Ryszard Nagórny,
6. Jarosław Potrzeszcz,
7. Leszek Sułek,
8. Konrad Łęcki,
9. Andrzej Bednarski.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie składu
osobowego Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą (załącznik
nr 9 do protokołu).
Uchwała Nr III/20/02 w sprawie składu osobowego Komisji Strategii Rozwoju,
Promocji i Współpracy z Zagranicą została podjęta przez Sejmik jednogłośnie
i stanowi zał. nr 10 do protokołu.

Ad 10.2.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących klubów o zgłaszanie kandydatur
do Komisji Budżetu i Finansów.
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Wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Michałkiewicz – przewodniczący Klubu
radnych SLD, w imieniu Klubu zgłosił do Komisji Budżetu i Finansów następujących
radnych:
1. Stanisława Lisowskiego,
2. Henryka Michałkiewicza,
3. Andrzeja Nowaka.
Wicemarszałek Józef Kwiecień – w imieniu Klubu radnych PSL zgłosił do Komisji
Budżetu i Finansów następujących radnych:
1. Ryszarda Nagórnego,
2. Adama Pałysa.
Radny Jarosław Potrzeszcz – Przewodniczący Klubu radnych Samoobrona RP,
w imieniu Klubu zgłosił do Komisji Budżetu i Finansów następujących radnych:
1. Leszka Sułka,
2. Grzegorza Cepila.
Radny Konrad Łęcki – przewodniczący Klubu Radnych PO PiS w imieniu Klubu
zgłosił do Komisji Budżetu i Finansów radnego Michała Okłę.
Radna Lucjana Elżbieta Nowak – w imieniu Klubu radnych Ligi Polskich Rodzin
zgłosiła do Komisji Budżetu i Finansów radnego Sławomira Szarka.
Na pytanie Przewodniczącego obrad wszyscy zgłoszeni radni kolejno wyrazili zgodę
na kandydowanie.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są inne zgłoszenia z sali.
W związku z brakiem innych zgłoszeń, przewodniczący obrad zamknął listę
kandydatów do Komisji Budżetu i Finansów i odczytał nazwiska zgłoszonych
kandydatów:
1. Stanisław Lisowski,
2. Henryk Michałkiewicz,
3. Andrzej Nowak,
4. Ryszard Nagórny,
5. Adam Pałys,
6. Leszek Sułek,
7. Grzegorz Cepil,
8. Michał Okła,
9. Sławomir Szarek.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie składu
osobowego Komisji Budżetu i Finansów. (załącznik nr 11 do protokołu).
Uchwała Nr III/21/02 w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów
została podjęta przez Sejmik jednogłośnie i stanowi zał. nr 12 do protokołu.
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10.3.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących klubów o zgłaszanie kandydatur
do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Michałkiewicz – przewodniczący Klubu
radnych SLD, w imieniu Klubu zgłosił do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
następujących radnych:
1. Mariana Budziosza,
2. Eugeniusza Cichonia,
3. Henryka Michałkiewicza.
Wicemarszałek Józef Kwiecień – w imieniu Klubu radnych PSL zgłosił do Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu następujących radnych:
1. Tadeusza Kowalczyka,
2. Leszka Bugaja.
Radny Jarosław Potrzeszcz – Przewodniczący Klubu radnych Samoobrona RP,
w imieniu Klubu zgłosił do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu radnego Mirosława
Wójcika.
Radny Konrad Łęcki – przewodniczący Klubu Radnych PO PiS w imieniu Klubu
zgłosił do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu następujących radnych:
1. Wacława Berensa
2. Konrada Łęckiego.
Radny Andrzej Bednarski - w imieniu Klubu radnych Ligi Polskich Rodzin zgłosił do
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu radną Lucjanę Elżbietę Nowak.
Na pytanie Przewodniczącego obrad wszyscy zgłoszeni radni wyrazili kolejno zgodę
na kandydowanie.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są inne zgłoszenia z sali.
W związku z brakiem innych zgłoszeń, Przewodniczący obrad zamknął listę
kandydatów do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i odczytał nazwiska zgłoszonych
kandydatów:
1. Marian Budziosz,
2. Eugeniusz Cichoń,
3. Henryk Michałkiewicz,
4. Tadeusz Kowalczyk,
5. Leszek Bugaj,
6. Mirosław Wójcik,
7. Wacław Berens,
8. Konrad Łęcki,
9. Lucjana Elżbieta Nowak.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie składu
osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (załącznik nr 13 do protokołu).
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Uchwała Nr III/22/02 w sprawie składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
została podjęta przez Sejmik jednogłośnie i stanowi zał. nr 14 do protokołu.

Ad 10.4.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących klubów o zgłaszanie kandydatur
do Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Michałkiewicz – przewodniczący Klubu
radnych SLD, w imieniu Klubu zgłosił do Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i
Spraw Rodziny następujących radnych:
1. Mariana Budziosza,
2. Włodzimierza Jakubowskiego,
3. Sławomira Marczewskiego.
Wicemarszałek Józef Kwiecień – w imieniu Klubu radnych PSL zgłosił do Komisji
Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny następujących radnych:
1. Tadeusza Kowalczyka,
2. Marka Gosa.
Radny Jarosław Potrzeszcz – Przewodniczący Klubu radnych Samoobrona RP,
w imieniu Klubu zgłosił do Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny
radnego Romana Cichonia.
Radny Konrad Łęcki – przewodniczący Klubu Radnych PO PiS w imieniu Klubu
zgłosił do Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny następujących
radnych:
1. Michała Okłę,
2. Wacława Berensa.
Radny Andrzej Bednarski – w imieniu Klubu radnych Ligi Rodzin Polskich zgłosił
do Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny radną Lucjanę Elżbietę
Nowak.
Na pytanie Przewodniczącego obrad wszyscy zgłoszeni radni wyrazili kolejno
zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są inne zgłoszenia z sali.
W związku z brakiem innych zgłoszeń, Przewodniczący obrad zamknął listę
kandydatów do Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny i odczytał
nazwiska zgłoszonych kandydatów:
1. Marian Budziosz,
2. Włodzimierz Jakubowski,
3. Sławomir Marczewski,
4. Tadeusz Kowalczyk,
5. Marek Gos,
6. Roman Cichoń,
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7. Michał Okła,
8. Wacław Berens.
9. Lucjana Elżbieta Nowak.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie składu
osobowego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny (załącznik nr 15 do
protokołu).
Uchwała Nr III/23/02 w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Polityki
Społecznej i Spraw Rodziny została podjęta przez Sejmik jednogłośnie i stanowi zał.
nr 16 do protokołu.

10.5.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących klubów o zgłaszanie kandydatur
do Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Michałkiewicz – przewodniczący Klubu
radnych SLD, w imieniu Klubu zgłosił do Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i
Ochrony Środowiska następujących radnych:
1. Tadeusza Jóźwika,
2. Andrzeja Nowaka,
3. Bronisława Powierżę.
Wicemarszałek Józef Kwiecień – w imieniu Klubu radnych PSL zgłosił do Komisji
Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska następujących radnych:
1. Leszka Bugaja,
2. Józefa Kwietnia.
Radny Jarosław Potrzeszcz – Przewodniczący Klubu radnych Samoobrona RP,
w imieniu Klubu zgłosił do Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony
Środowiska następujących radnych:
1. Józefa Bąka,
2. Romana Cichonia,
3. Jarosława Potrzeszcza,
Radna Lucjana Elżbieta Nowak – w imieniu Klubu radnych Ligi Polskich Rodzin
zgłosiła do Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska radnego
Sławomira Szarka.
Na pytanie Przewodniczącego obrad wszyscy zgłoszeni radni kolejno wyrazili
zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są inne zgłoszenia z sali.
W związku z brakiem innych zgłoszeń, Przewodniczący obrad zamknął listę
kandydatów do Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska i
odczytał nazwiska zgłoszonych kandydatów:
1. Tadeusz Jóźwik,
2. Andrzej Nowak,
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3. Bronisław Powierża,
4. Leszek Bugaj,
5. Józef Kwiecień,
6. Józef Bąk,
7. Roman Cichoń,
8. Jarosław Potrzeszcz,
9. Sławomir Szarek.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie składu
osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. (załącznik
nr 17 do protokołu).
Uchwała Nr III/24/02 w sprawie składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Wodnej i Ochrony Środowiska została podjęta przez Sejmik jednogłośnie i stanowi
zał. nr 18 do protokołu.

10.6.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących klubów o zgłaszanie kandydatur
do Komisji Samorządu Terytorialnego.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Michałkiewicz – przewodniczący Klubu
radnych SLD, w imieniu Klubu zgłosił do Komisji Samorządu Terytorialnego
następujących radnych:
1. Eugeniusza Cichonia,
2. Sławomira Marczewskiego,
3. Tadeusza Jóźwika.
Wicemarszałek Józef Kwiecień – w imieniu Klubu radnych PSL zgłosił do Komisji
Samorządu Terytorialnego następujących radnych:
1. Marka Gosa,
2. Józefa Kwietnia.
Radny Jarosław Potrzeszcz – Przewodniczący Klubu radnych Samoobrona RP,
w imieniu Klubu zgłosił do Komisji Samorządu Terytorialnego następujących radnych:
1. Grzegorza Cepila,
2. Adama Tarnowskiego,
3. Mirosława Wójcika.
Radny Konrad Łęcki – przewodniczący Klubu Radnych PO PiS w imieniu Klubu
zgłosił do Komisji Samorządu Terytorialnego radnego Konrada Łęckiego.
Na pytanie Przewodniczącego obrad wszyscy zgłoszeni radni wyrazili kolejno
zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są inne zgłoszenia z sali.
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W związku z brakiem innych zgłoszeń, Przewodniczący obrad zamknął listę
kandydatów do Komisji Samorządu Terytorialnego i odczytał nazwiska zgłoszonych
kandydatów:
1. Eugeniusz Cichoń,
2. Sławomir Marczewski,
3. Tadeusz Jóźwik,
4. Marek Gos,
5. Józef Kwiecień,
6. Grzegorz Cepil,
7. Adam Tarnowski,
8. Mirosław Wójcik,
9. Konrad Łęcki.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie składu
osobowego Komisji Samorządu Terytorialnego. (załącznik nr 19 do protokołu).
Uchwała Nr III/25/02 w sprawie składu osobowego Komisji Samorządu
Terytorialnego została podjęta przez Sejmik jednogłośnie i stanowi zał. nr 20 do
protokołu.

10.7.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczących klubów o zgłaszanie kandydatur
do Komisji doraźnej ds. Zmian Statutu Województwa Świętokrzyskiego.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Michałkiewicz – przewodniczący Klubu
radnych SLD, w imieniu Klubu zgłosił do Komisji doraźnej ds. Zmian Statutu
Województwa Świętokrzyskiego radnego Eugeniusza Cichonia.
Wicemarszałek Józef Kwiecień – w imieniu Klubu radnych PSL zgłosił do Komisji
doraźnej ds. Zmian Statutu Województwa Świętokrzyskiego radnego Ryszarda
Nagórnego.
Radny Jarosław Potrzeszcz – Przewodniczący Klubu radnych Samoobrona RP,
w imieniu Klubu zgłosił do Komisji doraźnej ds. Zmian Statutu Województwa
Świętokrzyskiego radnego Jarosława Potrzeszcza.
Radna Lucjana Elżbieta Nowak – w imieniu Klubu radnych Ligi Polskich Rodzin
zgłosiła do Komisji doraźnej ds. Zmian Statutu Województwa Świętokrzyskiego
radnego Andrzeja Bednarskiego.
Na pytanie Przewodniczącego obrad wszyscy zgłoszeni radni wyrazili kolejno
zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są inne zgłoszenia z sali.
W związku z brakiem innych zgłoszeń, Przewodniczący obrad zamknął listę
kandydatów do Komisji doraźnej ds. Zmian Statutu Województwa Świętokrzyskiego i
odczytał nazwiska zgłoszonych kandydatów:
1. Eugeniusz Cichoń,
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2. Ryszard Nagórny,
3. Jarosław Potrzeszcz,
4. Andrzej Bednarski.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie składu
osobowego Komisji doraźnej ds. Zmian Statutu Województwa Świętokrzyskiego.
(załącznik nr 21 do protokołu).
Uchwała Nr III/26/02 w sprawie składu osobowego Komisji doraźnej ds. Zmian
Statutu Województwa Świętokrzyskiego została podjęta przez Sejmik jednogłośnie i
stanowi zał. nr 22 do protokołu.

Ad 11.
11.1.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego
Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Michałkiewicz – przewodniczący Klubu
radnych SLD, w imieniu Klubu, zgłosił na Przewodniczącego Komisji Strategii
Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą radnego Włodzimierza Jakubowskiego.
Radny Jarosław Potrzeszcz – Przewodniczący Klubu radnych Samoobrona RP,
w imieniu Klubu, zgłosił na Przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i
Współpracy z Zagranicą radnego Jarosława Potrzeszcza.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są inne zgłoszenia z sali.
W związku z brakiem innych zgłoszeń, Przewodniczący obrad zamknął listę
kandydatów na Przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy
z Zagranicą.
Zapytał kandydatów, czy wyrażają zgodę na kandydowanie. Obaj kandydaci kolejno
wyrazili zgodę.
Przewodniczący zarządził głosowanie w kolejności zgłoszeń.
Zapytał, kto z radnych jest za wyborem radnego Włodzimierza Jakubowskiego na
Przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, kto
jest przeciw, kto wstrzymał się od głosowania.
Sekretarze obrad dokonali podliczenia głosów.
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania radny Włodzimierz
Jakubowski uzyskał wymaganą zwykłą większość głosów: 18 „za”, przy 10 głosach
przeciwnych i 1 wstrzymującym się. Wobec takiego wyniku głosowania, głosowanie
drugiej kandydatury jest bezprzedmiotowe, ponieważ radny Włodzimierz Jakubowski
uzyskał zdecydowaną większość głosów.
Przewodniczący obrad zapoznał z projektem uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.
(załącznik nr 23 do protokołu).
Sejmik przyjął uchwałę Nr III/27/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, która stanowi zał. nr 24 do
protokołu.

16

11.2.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego
Komisji Budżetu i Finansów.
Radny Jarosław Potrzeszcz – Przewodniczący Klubu radnych Samoobrona RP,
w imieniu Klubu, zgłosił na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów radnego
Leszka Sułka.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Michałkiewicz – przewodniczący Klubu
radnych SLD, w imieniu Klubu, zgłosił na Przewodniczącego Komisji Budżetu
i Finansów radnego Andrzeja Nowaka.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są inne zgłoszenia z sali.
W związku z brakiem innych zgłoszeń, Przewodniczący obrad zamknął listę
kandydatów na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
Zapytał kandydatów, czy wyrażają zgodę na kandydowanie. Obaj kandydaci wyrazili
zgodę.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie wg kolejności zgłoszeń.
Zapytał, kto z radnych jest za wyborem radnego Leszka Sułka na Przewodniczącego
Komisji Budżetu i Finansów, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosowania.
Sekretarze obrad dokonali podliczenia głosów.
Przewodniczący obrad stwierdził, że za kandydaturą radnego Leszka Sułka
głosowało 10 radnych, 18 głosów było przeciwnych, 2 radnych wstrzymało się od
głosowania. Wobec nie uzyskania zwykłej większości głosów, radny Leszek Sułek
nie został wybrany na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie kolejną kandydaturę.
Zapytał, kto z radnych jest za wyborem radnego Andrzeja Nowaka na
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, kto jest przeciw, kto wstrzymał się
od głosowania.
Sekretarze obrad dokonali podliczenia głosów.
Przewodniczący obrad stwierdził, że za kandydaturą radnego Andrzeja Nowaka
głosowało 19 radnych, 10 głosów było przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od
głosowania. Radny Andrzej Nowak uzyskał wymaganą zwykłą większość głosów i
został wybrany Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący obrad zapoznał z projektem uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. (załącznik nr 25 do protokołu).
Sejmik przyjął uchwałę Nr III/28/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Finansów, która stanowi zał. nr 26 do protokołu.

11.3.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
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Wicemarszałek Józef Kwiecień – w imieniu Klubu radnych PSL, zgłosił na
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu radnego Tadeusza Kowalczyka.
Radny Sławomir Szarek – w imieniu Klubu radnych Ligi Polskich Rodzin zgłosił na
Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu radną Lucjanę Elżbietę Nowak.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są inne zgłoszenia z sali.
W związku z brakiem innych zgłoszeń, Przewodniczący obrad zamknął listę
kandydatów na Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Zapytał kolejno kandydatów, czy wyrażają zgodę na kandydowanie. Obaj kandydaci
wyrazili zgodę.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie wg kolejności zgłoszeń.
Zapytał, kto z radnych jest za wyborem radnego Tadeusza Kowalczyka na
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, kto jest przeciw, kto wstrzymał
się od głosowania.
Sekretarze obrad dokonali podliczenia głosów.
Przewodniczący obrad stwierdził, że radny Tadeusz Kowalczyk uzyskał wymaganą
zwykłą większość głosów: 19 „za”, przy 11 głosach przeciwnych i został wybrany
Przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Wobec takiego wyniku
głosowania, glosowanie drugiej kandydatury jest bezprzedmiotowe, ponieważ radny
Tadeusz Kowalczyk uzyskał zdecydowaną większość głosów.
Przewodniczący obrad zapoznał z projektem uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. (załącznik nr 27 do protokołu).
Sejmik przyjął uchwałę Nr III/29/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu, która stanowi zał. nr 28 do protokołu.

11.4.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego
Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny.
Radny Jarosław Potrzeszcz – Przewodniczący Klubu radnych Samoobrona RP,
w imieniu Klubu, zgłosił na Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i
Spraw Rodziny radnego Romana Cichonia.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Michałkiewicz – przewodniczący Klubu
radnych SLD, w imieniu Klubu, zgłosił na Przewodniczącego Komisji Zdrowia,
Polityki Społecznej i Spraw Rodziny radnego Sławomira Marczewskiego.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są inne zgłoszenia z sali.
W związku z brakiem innych zgłoszeń, Przewodniczący obrad zamknął listę
kandydatów na Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw
Rodziny
Zapytał kolejno kandydatów, czy wyrażają zgodę na kandydowanie. Obaj kandydaci
wyrazili zgodę.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie wg kolejności zgłoszeń.
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Zapytał, kto z radnych jest za wyborem radnego Romana Cichonia na
Przewodniczącego Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, kto jest
przeciw, kto wstrzymał się od głosowania.
Sekretarze obrad dokonali podliczenia głosów.
Przewodniczący obrad stwierdził, że za kandydaturą radnego Romana Cichonia
głosowało 10 radnych, 18 głosów było przeciwnych, 2 radnych wstrzymało się od
głosowania wobec nie uzyskania zwykłej większości głosów, radny Roman Cichoń
nie został wybrany na Przewodniczącego Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i
Spraw Rodziny.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie kolejną kandydaturę.
Zapytał, kto z radnych jest za wyborem radnego Sławomira Marczewskiego na
Przewodniczącego Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, kto jest
przeciw, kto wstrzymał się od głosowania.
Sekretarze obrad dokonali podliczenia głosów.
Przewodniczący obrad stwierdził, że za kandydaturą radnego Sławomira
Marczewskiego głosowało 20 radnych, 9 głosów było przeciwnych. Radny Sławomir
Marczewski uzyskał wymaganą zwykłą większość głosów i został wybrany
Przewodniczącym Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny.
Przewodniczący obrad zapoznał z projektem uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny. (załącznik
nr 29 do protokołu).
Sejmik przyjął uchwałę Nr III/30/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, która stanowi zał. nr 30 do protokołu.

11.5.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.
Radny Grzegorz Cepil – w imieniu Klubu radnych Samoobrona RP, zgłosił na
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
radnego Jarosława Potrzeszcza.
Wicemarszałek Józef Kwiecień - w imieniu Klubu radnych PSL zgłosił na
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
radnego Leszka Bugaja.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są inne zgłoszenia z sali.
W związku z brakiem innych zgłoszeń, Przewodniczący obrad zamknął listę
kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony
Środowiska.
Zapytał kolejno kandydatów, czy wyrażają zgodę na kandydowanie. Obaj kandydaci
wyrazili zgodę.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie wg kolejności zgłoszeń.
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Zapytał, kto z radnych jest za wyborem radnego Jarosława Potrzeszcza na
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosowania.
Sekretarze obrad dokonali podliczenia głosów.
Przewodniczący obrad stwierdził, że za kandydaturą radnego Jarosława
Potrzeszcza głosowało 10 radnych, 18 głosów było przeciwnych, 2 radnych
wstrzymało się od głosowania. Wobec nie uzyskania zwykłej większości głosów,
radny Jarosław Potrzeszcz nie został wybrany na Przewodniczącego Komisji
Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie kolejną kandydaturę.
Zapytał, kto z radnych jest za wyborem radnego Leszka Bugaja na
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, kto
jest przeciw, kto wstrzymał się od głosowania.
Sekretarze obrad dokonali podliczenia głosów.
Przewodniczący obrad stwierdził, że za kandydaturą radnego Leszka Bugaja
głosowało 20 radnych, 10 głosów było przeciwnych. Radny Leszek Bugaj uzyskał
wymaganą zwykłą większość głosów i został wybrany Przewodniczącym Komisji
Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący obrad zapoznał z projektem uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.
(załącznik nr 31 do protokołu).
Sejmik przyjął uchwałę Nr III/31/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, która stanowi zał. nr 32 do
protokołu.
Radny Jarosław Potrzeszcz zwrócił się (z sali) do radnego Leszka Bugaja z
pytaniem, „czy rolnictwo poprowadzi podobnie jak mleczarnię na terenie Ostrowca
Św., której jest prezesem.
Radny Leszek Bugaj – odpowiedział (z sali), że mleczarnia w Ostrowcu jest jedną
z lepszych w terenie, a rolnictwo poprowadzi jeszcze lepiej, ponieważ jest
z wykształcenia inżynierem rolnikiem i był członkiem sejmowej Komisji Rolnictwa.
Wystąpienie radnego dał jako przykład lekcji demokracji uprawianej w ugrupowaniu
Samoobrona RP.
Przewodniczący obrad zamknął polemikę i poprosił o dyscyplinę obradowania.

11.6.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego
Komisji Samorządu Terytorialnego.
Wiceprzewodniczący Henryk Michałkiewicz - w imieniu Klubu radnych SLD
zgłosił na Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego, radnego
Eugeniusza Cichonia.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są inne zgłoszenia z sali.
W związku z brakiem innych zgłoszeń, Przewodniczący obrad zamknął listę
kandydatów na Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego,
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Zapytał kandydata, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Kandydat wyraził zgodę.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
Zapytał, kto z radnych jest za wyborem radnego Eugeniusza Cichonia na
Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego, kto jest przeciw, kto
wstrzymał się od głosowania.
Sekretarze obrad dokonali podliczenia głosów.
Przewodniczący obrad stwierdził, że za kandydaturą radnego Eugeniusza Cichonia
głosowało 20 radnych, 9 głosów było przeciwnych. Radny Eugeniusz Cichoń uzyskał
wymaganą zwykłą większość głosów i został wybrany Przewodniczącym Komisji
Samorządu Terytorialnego.
Przewodniczący obrad zapoznał z projektem uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego. (załącznik nr 33 do
protokołu).
Sejmik przyjął uchwałę Nr III/32/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Samorządu Terytorialnego, która stanowi zał. nr 34 do protokołu.

11.7.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego
Komisji doraźnej ds. Zmian Statutu Województwa Świętokrzyskiego
Wiceprzewodniczący Henryk Michałkiewicz - w imieniu Klubu radnych SLD
zgłosił na Przewodniczącego Komisji doraźnej ds. Zmian Statutu Województwa
Świętokrzyskiego, radnego Eugeniusza Cichonia, przewodniczącego tej Komisji w
poprzedniej kadencji.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są inne zgłoszenia z sali.
W związku z brakiem innych zgłoszeń, Przewodniczący obrad zamknął listę
kandydatów na Przewodniczącego Komisji doraźnej ds. Zmian Statutu Województwa
Świętokrzyskiego,
Zapytał kandydata, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Kandydat wyraził zgodę.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
Zapytał, kto z radnych jest za wyborem radnego Eugeniusza Cichonia na
Przewodniczącego Komisji doraźnej ds. Zmian Statutu Województwa
Świętokrzyskiego, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosowania.
Sekretarze obrad dokonali podliczenia głosów.
Przewodniczący obrad stwierdził, że za kandydaturą radnego Eugeniusza Cichonia
głosowało 22 radnych, 8 głosów było przeciwnych. Radny Eugeniusz Cichoń uzyskał
wymaganą zwykłą większość głosów i został wybrany Przewodniczącym Komisji
doraźnej ds. Zmian Statutu Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący obrad zapoznał z projektem uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji doraźnej ds. Zmian Statutu Województwa
Świętokrzyskiego. (załącznik nr 35 do protokołu).
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Sejmik przyjął uchwałę Nr III/33/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
doraźnej ds. Zmian Statutu Województwa Świętokrzyskiego, która stanowi zał. nr 36
do protokołu.

Ad 12.
a)
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z art. 30.2. ustawy o samorządzie
województwa oraz § 24 Statutu Województwa Świętokrzyskiego, poszczególne
kluby radnych mają swoich przedstawicieli w Komisji Rewizyjnej.
W związku z powyższym poprosił przedstawicieli Klubów radnych o zgłaszanie do
składu Komisji Rewizyjnej po jednym przedstawicielu, który na tej podstawie będzie
wchodził w skład Komisji.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Michałkiewicz – przewodniczący Klubu
radnych SLD, w imieniu Klubu, wskazał radnego Stanisława Lisowskiego, jako
przedstawiciela Klubu radnych SLD wchodzącego w skład Komisji Rewizyjnej.
Wicemarszałek Józef Kwiecień – w imieniu Klubu radnych PSL wskazał radnego
Adama Pałysa, jako przedstawiciela Klubu radnych PSL wchodzącego w skład
Komisji Rewizyjnej.
Radna Lucjana Elżbieta Nowak - w imieniu Klubu radnych LPR wskazała radnego
Andrzeja Bednarskiego jako przedstawiciela Klubu radnych LPR wchodzącego w
skład Komisji Rewizyjnej.
Radny Jarosław Potrzeszcz – przewodniczący Klubu radnych Samoobrona RP,
w imieniu Klubu, wskazał radnego Adama Tarnowskiego, jako przedstawiciela Klubu
radnych Samoobrona RP wchodzącego w skład Komisji Rewizyjnej.
Radny Konrad Łęcki - w imieniu Klubu radnych PO PiS, wskazał radnego Konrada
Łęckiego, jako przedstawiciela Klubu radnych PO PiS wchodzącego w skład Komisji
Rewizyjnej.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie 5-osobowy skład Komisji Rewizyjnej.
Sejmik jednogłośnie przyjął skład Komisji Rewizyjnej złożony ze wskazanych do
Komisji przedstawicieli Klubów radnych.

b)
Przewodniczący obrad poinformował, że kolejnym etapem powołania Komisji
Rewizyjnej jest dokonanie wyboru uzupełniającego do statutowego 7- osobowego
składu Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z § 24. Statutu, Sejmik przeprowadzi wybór 2
pozostałych członków Komisji spośród radnych deklarujących przynależność do
składu Komisji.
Poprosił o zgłaszanie kandydatów celem uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
Radny Jarosław Potrzeszcz – przewodniczący Klubu radnych Samoobrona RP,
w imieniu Klubu, zgłosił do składu Komisji radnego Józefa Bąka.
Wiceprzewodniczący Eugeniusz Cichoń - w imieniu Klubu radnych SLD, zgłosił
radnego Włodzimierza Jakubowskiego.
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Radny Sławomir Szarek - w imieniu Klubu radnych LPR zgłosił radną Lucjanę
Elżbietę Nowak.
Radny Marek Gos – w imieniu Klubu radnych PSL zgłosił radnego Leszka Bugaja.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są inne zgłoszenia z sali.
W związku z brakiem innych zgłoszeń, Przewodniczący obrad zamknął listę
zgłoszeń do uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Zapytał kolejno kandydatów, czy wyrażają zgodę na kandydowanie. Kandydaci
kolejno wyrazili zgodę.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie wg kolejności zgłoszeń, na każde
nazwisko oddzielnie.
Przewodniczący obrad zapytał, kto z radnych jest za tym by radny Józef Bąk
wchodził w skład Komisji Rewizyjnej, kto jest przeciwny, kto wstrzymał się od
głosowania.
Sekretarze obrad dokonali podliczenia głosów.
Za kandydaturą radnego Józefa Bąka głosowało 10 radnych, 17 głosów było
przeciwnych, 2 osoby wstrzymały się od głosowania.
Przewodniczący obrad zapytał, kto z radnych jest za tym by radny Włodzimierz
Jakubowski wchodził w skład Komisji Rewizyjnej, kto jest przeciwny, kto wstrzymał
się od głosowania.
Sekretarze obrad dokonali podliczenia głosów.
Za kandydaturą radnego Włodzimierza Jakubowskiego głosowało 19 radnych, 10
głosów było przeciwnych, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.
Przewodniczący obrad zapytał, kto z radnych jest za tym by radna Lucjana Elżbieta
Nowak wchodziła w skład Komisji Rewizyjnej, kto jest przeciwny, kto wstrzymał się
od głosowania.
Sekretarze obrad dokonali podliczenia głosów.
Za kandydaturą radnej Lucjany Elżbiety Nowak głosowało 12 radnych, 17 głosów
było przeciwnych, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.
Przewodniczący obrad zapytał, kto z radnych jest za tym by radny Leszek Bugaj
wchodził w skład Komisji Rewizyjnej, kto jest przeciwny, kto wstrzymał się od
głosowania.
Sekretarze obrad dokonali podliczenia głosów.
Za kandydaturą radnego Leszka Bugaja głosowało 19 radnych, 9 głosów było
przeciwnych, 2 osoby wstrzymały się od głosowania.
Przewodniczący obrad stwierdził, że z głosowania wynika, iż największą liczbę
głosów otrzymali radni: Leszek Bugaj i Włodzimierz Jakubowski.
Spośród zgłoszonych kandydatów Sejmik dokonał wyboru radnych Leszka Bugaja i
Włodzimierza Jakubowskiego celem uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący obrad zapoznał z projektem uchwały w sprawie wyboru
uzupełniającego do składu Komisji Rewizyjnej. (załącznik nr 37 do protokołu).
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Uchwała Nr III/34/02 w sprawie wyboru uzupełniającego do składu Komisji
Rewizyjnej stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie składu
Komisji Rewizyjnej, stanowiący załącznik nr 39 do protokołu.
Uchwała Nr III/35/02 w sprawie składu Komisji Rewizyjnej, podjęta przez Sejmik 20
głosami, przy 9 głosach przeciwnych, stanowi zał. nr 40 do protokołu.

Ad 13.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
Wicemarszałek Józef Kwiecień - w imieniu Klubu radnych PSL zgłosił na
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Adama Pałysa.
Radny Jarosław Potrzeszcz nawiązał do wniosku radnego Sławomira Szarka o
dyskusję przy Komisji Rewizyjnej, podczas składania którego nie było sprzeciwu.
Zaproponował dyskusję na ten temat. W swojej wypowiedzi stwierdził: „Wiadomo, że
ustalone jest wszystko, tylko czy Panowie nie macie na tyle cywilnej odwagi, żeby
oddać przewodnictwo Komisji Rewizyjnej opozycji? My w opozycji znaleźliśmy się nie
z własne woli, postawiliście nas sami pod ścianą, więc w tym momencie ja odbieram
takie sytuacje w ten sposób, że albo planujecie robić jakieś przewałki i boicie się
oddać Komisję Rewizyjną, albo chodzi tylko o kasę i wszyscy przewodniczący ze
względu na to, że diety są wyższe, muszą być z Waszej opcji rządzącej, z SLD albo
z PSL. Dziękuję.”
Przewodniczący obrad zwrócił uwagę radnemu Jarosławowi Potrzeszczowi, że
porządek obrad przyjęty przez Sejmik nie przewidywał dyskusji w tym punkcie. Każdy
ma możliwość demokratycznie zgłaszania kandydatów, bez ograniczeń ze strony
prowadzącego obrady. Natomiast, czy koalicja ma wolę oddać opozycji stanowisko
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, czy nie, wyrażone to zostanie w akcie
głosowania. Lista zgłoszeń kandydatów nie jest zamknięta i opozycja ma możliwość
zgłoszenia kandydata.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są inne zgłoszenia z sali.
Salę obrad opuścili radni z Klubu radnych Samoobrona RP (oprócz radnego
Ryszarda Cichonia – wybranego przez Sejmik na sekretarza dzisiejszych obrad,
zajmującego miejsce przy stole sekretarzy obrad) oraz radni z Klubu radnych LPR.
Na sali obrad pozostało 21 radnych, co stanowi kworum umożliwiające prowadzenie
prawomocnych obrad.
Przewodniczący obrad ponowił pytanie, czy są inne zgłoszenia z sali.
W związku z brakiem innych zgłoszeń, Przewodniczący obrad zamknął listę
kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zapytał radnego Adama
Pałysa, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny wyraził zgodę.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
Zapytał, kto z radnych jest za wyborem radnego Adama Pałysa na
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od
głosowania.
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Sekretarze obrad dokonali podliczenia głosów.
Przewodniczący obrad stwierdził, że na sali obrad jest obecnych 21 radnych, co
stanowi kworum umożliwiające prowadzenie prawomocnych obrad. Za kandydaturą
radnego Adama Pałysa głosowało 18 radnych, 1 głos był przeciwny, 2 radnych
wstrzymało się od głosowania. Radny Adam Pałys uzyskał wymaganą zwykłą
większość głosów i został wybrany Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący obrad zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. (załącznik nr 41 do protokołu).
Sejmik przyjął uchwałę Nr III/36/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej, która stanowi zał. nr 42 do protokołu.

Ad 14.
Przewodniczący obrad odczytał uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie
wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP. Projekt
uchwały stanowi zał. nr 43 do protokołu.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów.
Przewodniczący Sejmiku Stefan Pastuszka zgłosił radnych: Ryszarda Nagórnego i
Henryka Michałkiewicza na kandydatów na delegatów do Zgromadzenia Ogólnego
Związku Województw RP. Podkreślił, że obaj kandydaci poprzednio bardzo dobrze,
efektywnie i konstruktywnie reprezentowali Sejmik w ww. strukturze.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są inne kandydatury
W związku z brakiem innych zgłoszeń, Przewodniczący obrad zamknął listę
kandydatów na delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP.
Zapytał kolejno kandydatów, czy wyrażają zgodę na kandydowanie. Zapytani kolejno
wyrazili zgodę.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały i zapoznał
radnych z jego treścią.
Uchwała Nr III/37/02 w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego
Związku Województw RP została podjęta zwykłą większością 20 głosów, przy
jednym głosie przeciwnym. Załącznik nr 44 do protokołu.

Ad 15.
W sprawach różnych głos zabrali:
Marszałek Województwa Franciszek Wołodźko – poinformował, że w ramach
konstytuowania się władzy w województwie po wyborach do Sejmiku, został wybór
rad społecznych jednostek służby zdrowia, dla których samorząd województwa jest
organem założycielskim. Dalsza treść wypowiedzi zawarta jest w informacji na ten
temat stanowiącej załącznik nr 45 do protokołu. Zwrócił się do radnych o podawanie
swoich zgłoszeń do Kancelarii Sejmiku. Rady społeczne powoływane będą na
najbliższej sesji Sejmiku.
Radny Leszek Bugaj – w związku z uwagami, jakie padały ze strony radnych z
Klubu Samoobrony RP podczas wyboru jego osoby na funkcję Przewodniczącego
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, poprosił Kancelarię
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Sejmiku o sporządzenie w trybie pilnym wykazu członków Komisji zawierającego ich
wykształcenie i kwalifikacje.
Przewodniczący obrad poinformował, że na ręce Przewodniczącego złożono dwie
informacje: o utworzeniu klubu radnych SLD ( załącznik nr 46) oraz Klubu radnych
PO PiS (załącznik nr 47). Wcześniej taką informację złożył Klub radnych
Samoobrony RP. Zaapelował do pozostałych Klubów o dopełnienie formalności
wynikających z § 34 Statutu.
Przewodniczący obrad wstępnie poinformował, że kolejne posiedzenie Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 30 grudnia br. w Wojewódzkim Domu
Kultury. Rozpoczęcie obrad o godz.10.00. Przedmiotem obrad będą zmiany w
budżecie województwa na 2002 rok oraz powołanie rad społecznych zakładów opieki
zdrowotnej dla których organem założycielskim jest samorząd województwa.
Wiceprzewodniczący Eugeniusz Cichoń – w związku z erygowaniem Komisji
i wyborem ich Przewodniczących na dzisiejszej sesji oraz z kalendarzem prac nad
projektem budżetu województwa na 2003 rok, zaapelował do Przewodniczących
Komisji o możliwie szybkie ustalenie terminów pierwszych posiedzeń, na których
wybrani zostaną zastępcy przewodniczącego i rozpoczną się prace nad projektem
budżetu.
Przewodniczący obrad przyłączył się do życzeń świątecznych,
Przewodniczący Sejmiku skierował do zebranych na początku obrad.

które

Ad 16.
Przewodniczący obrad podziękował uczestnikom sesji za obecność, sekretarzom
obrad za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu sesji i ogłosił za zamknięte obrady III
sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
Na tym posiedzenie zakończono.
Sekretarze obrad:
Leszek Bugaj
Roman Cichoń
Przewodniczący Sejmiku

Stefan Józef Pastuszka
Protokół sporządziły: Barbara Chrzęszczyk i Barbara Loch.

