Protokół Nr I/02
I. sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
która odbyła się 19 listopada 2002 roku.
Ad.1.
Radny Eugeniusz Cichoń Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego poprzedniej kadencji, otworzył I sesję Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego. Skierował do zebranych następujące słowa:
„Pani i Panowie Radni Sejmiku Świętokrzyskiego, Szanowni Państwo!
Poczytuję sobie za zaszczyt, że było mi dane zwołać pierwszą inauguracyjną sesję
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w II kadencji i otworzyć jej obrady. Art. 21
ustawy o samorządzie województwa prawo i obowiązek zwołania pierwszej sesji
sejmiku województwa przypisuje przewodniczącemu sejmiku województwa
poprzedniej kadencji. Niestety, nagła, ciężka choroba spowodowała, że 10 listopada
odszedł od nas na zawsze były Przewodniczący, Pan Władysław Pokrzepa. Odszedł
od nas człowiek prawy i szlachetny, chcący i umiejący nieść pomoc i pocieszenie
innym, zawsze życzliwy, nieszczędzący czasu i energii dla swojej ukochanej
Świętokrzyskiej Ziemi, której mieszkańcy powierzyli mu mandat powtórnie
w parlamencie województwa. Zwracam się do Państwa o uczczenie Jego pamięci
chwilą ciszy i zadumy”.
Wszyscy zebrani powstali i minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego.
Powitał radnych oraz gości zaproszonych zgodnie z załączonymi listami obecności
(listy obecności osób zaproszonych stanowią załącznik nr 1 do protokołu).
Udzielił głosu Panu Adamowi Zarzyckiemu – Przewodniczącemu Wojewódzkiej
Komisji Wyborczej w Kielcach.

Ad. 2
Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach - Adam Zarzycki
przedstawił informację o pracach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej i o wynikach
wyborów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Poinformował, że w
województwie świętokrzyskim do udziału w wyborach samorządowych uprawnionych
było ponad 1028 tys. mieszkańców. W wyborach do Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego wzięło udział ponad 50% uprawnionych do głosowania, co jest
jedną z wyższych frekwencji wyborczych w układzie wojewódzkim i krajowym.
Wybory do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przeprowadziły obwodowe
komisje wyborcze, których zostało powołanych 908 oraz powiatowe i Wojewódzka
Komisja Wyborcza. Kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego zgłosiło 15 komitetów wyborczych w liczbie, w sumie, 461 osób.
Warunek uzyskania co najmniej 5 % głosów ważnych w wyborach do Sejmiku,
dla uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach, uzyskały listy następujących
komitetów wyborczych:
! Lista nr 1: Komitet Wyborczy Liga Rodzin Polskich uzyskał 3 mandaty, Okręg nr 2,
4 i 5 po jednym mandacie;
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! Lista nr 2: Komitet Wyborczy Samoobrona RP uzyskał 7 mandatów
w następujących okręgach: Okręg nr 1: 2 mandaty, Okręg nr 2: 1 mandat, Okręg
nr 3: 2 mandaty i Okręg nr 5: 2 mandaty;
! Lista nr 3: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP uzyskał 10 mandatów
w następujących okręgach: Okręg nr 1,2,3,4,5 po 2 mandaty w każdym okręgu;
! Lista nr 6: Komitet Wyborczy PSL uzyskał 7 mandatów w następujących
okręgach: Okręg nr 1: 2 mandaty, Okręg nr 2: 1 mandat, Okręg nr 3: 2 mandaty
i Okręg nr 5: 2 mandaty;
! Lista nr 10: Koalicyjny Komitet Wyborczy PO - PiS uzyskał 3 mandaty, w Okręgu
nr 2: 1 mandat i w Okręgu nr 4: 2 mandaty.
Pozostałe komitety wyborcze, tj. Alternatywa Partia Pracy, KonserwatywnoLiberalna Partia UPR, Krajowa Partia Emerytów i Rencistów, Chłopi Razem, Unia
Samorządowa, Komitet Wyborczy Zenona Krzeszowskiego, Razem Polsce, Forum
Emerytów i Rencistów, Antyklerykalna Polska oraz KPN, nie spełniły warunku
uzyskania 5-procentowego progu ważnie oddanych głosów i nie uzyskały prawa
do uczestniczenia w podziale mandatów.
Poinformował również, że Wojewódzka Komisja Wyborcza miała ogromne trudności
w pracy, te wszystkim znane z uwagi na awarię systemu komputerowego, ale też
związane z rejestracją, z całą procedurą wyborczą, z rejestracją list kandydatów,
z powodów wynikających z niewłaściwego przygotowania zgłoszeń. W samym
końcu okresu przedwyborczego wystąpiły problemy związane z rezygnacją kilku
kandydatów z kandydowania do Sejmiku Województwa, co spowodowało
perturbacje przy rozłożeniu i drukowaniu kart do głosowania tuż przed wyborami.
Zwłoka w ogłoszeniu wyników wyborów spowodowana była trudnościami i błędami
w funkcjonowaniu informatycznego systemu, co leżało już poza Wojewódzką
Komisją, gdyż dotyczyło trudności na szczeblu centralnym.
Korzystając z okazji, podziękował Marszałkowi Józefowi Kwietniowi za dobre
zorganizowanie obsługi Wojewódzkiej Komisji Wyborczej oraz wszystkim
urzędnikom wyborczym oddelegowanym do pracy przy wyborach do Sejmiku - za
kompetencje, profesjonalizm i zaangażowanie. Podziękował również wszystkim
członkom obwodowych i powiatowych komisji wyborczych, na których spoczywała
zasadnicza część pracy: podstawowe liczenie i przygotowywanie niezbędnych
dokumentów wyborczych. Podziękował pracownikom Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Kielcach wraz z Komisarzem Wyborczym, za pomoc deklarowaną
i przeprowadzaną dla Wojewódzkiej Komisji Wyborczej. Bez pomocy bieżącej, bez
bieżącej współpracy z pracownikami Delegatury Krajowego Biura Wyborczego,
szczególnie wraz z jej dyrektorem Henrykiem Kwietniem, przeprowadzenie wyborów
byłoby dużo trudniejsze. Wszystkim nowo wybranym radnym na kolejną kadencję
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego złożył w swoim imieniu i w imieniu
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej serdeczne gratulacje i życzył wszelkich sukcesów,
powodzenia w pracach samorządowych związanych z rozwojem społecznogospodarczym i oświatowo-kulturalnym województwa świętokrzyskiego.
Wymieniając kolejno nazwiska nowo wybranych radnych wręczył im zaświadczenia
o wyborze.
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Ad. 3.
Prowadzący obrady Radny Eugeniusz Cichoń - poinformował, że zgodnie z art.
21 ust. 6 ustawy o samorządzie województwa oraz zasadami przyjętymi w Statucie
Województwa Świętokrzyskiego, pierwszą sesję nowo wybranego sejmiku
województwa, do czasu wyboru przewodniczącego sejmiku prowadzi najstarszy
wiekiem radny obecnej kadencji. W związku z tym przekazał prowadzenie obrad
Radnemu Marianowi Budzioszowi.
Radny Marian Budziosz podziękował i wyraził zadowolenie z racji powierzenia
zaszczytnego obowiązku przewodniczenia obradom tej części pierwszej sesji II
kadencji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 4.
Przewodniczący obrad poinformował, iż zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem
art. 16 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa, ustawowy skład Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego stanowi 30 radnych. Stwierdził, że obecność
na sesji na liście obecności potwierdziło 29 radnych, co stanowi kworum wymagane
do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności radnych stanowi załącznik
nr 2 do protokołu).

Ad 5.
Przewodniczący obrad poinformował o wynikającym z art. 22 ust. 1 ustawy o
samorządzie województwa, obowiązku złożenia przez radnego ślubowania przed
objęciem mandatu. Zaproponował, że odczyta rotę ślubowania, po czym z listy
będzie wyczytywał kolejno nazwiska, radni stojąc wypowiedzą słowo „ślubuję”
z dodaniem – zgodnie ze swoją wolą – zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.
Poprosił uczestników obrad o powstanie i odczytał rotę ślubowania:
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu
Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla
pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa i dobra obywateli,
przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”
Radni, kolejno wyczytywani z listy obecności, wypowiadali słowo „Ślubuję”, dodając zgodnie ze swoją wolą - zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”.
Radny Adam Pałys zgłosił, że nie został wyczytany do złożenia ślubowania.
Przewodniczący obrad przeprosił za nieuwagę i poprosił Radnego Adama Pałysa o
złożenie ślubowania.
Radny Adam Pałys złożył ślubowanie.

Ad 6.
Przewodniczący obrad, zgodnie z zasadami przeprowadzenia pierwszej sesji
Sejmiku określonymi w § 8 załącznika nr 4 do Statutu Województwa
Świętokrzyskiego, na sekretarzy obrad wskazał wg alfabetu radnych Józefa Bąka
i Andrzeja Bednarskiego. Poinformował, że zadaniem sekretarzy jest pomoc
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w prowadzeniu obrad, w tym obliczanie wyników głosowań jawnych oraz
nadzorowanie sporządzenia protokołu.

Ad. 7.
Radni otrzymali porządek obrad wraz z zawiadomieniem o zwołaniu I sesji Sejmiku
(załącznik nr 3 do protokołu).
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy
o samorządzie województwa oraz § 72 ust.3 Statutu, Sejmik może wprowadzić
zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Sejmiku. Zapytał, czy są wnioski o zmianę lub uzupełnienie otrzymanego porządku
obrad sesji.
Marszałek Województwa - Józef Kwiecień zgłosił wniosek o umieszczenie w pkt.
„Sprawy różne” podpunktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały dotyczącej
zmian budżetu województwa na 2002 rok. Potrzebę rozpatrzenia projektu uchwały
uzasadnił zagrożeniem niewykorzystania przyznanych z budżetu państwa dotacji.
Innych wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad zaproponował wprowadzenie tematyki wnioskowanej przez
Marszałka Województwa w punkcie 11 (pozostałe punkty przyjmują kolejną
numerację).
Wniosek Marszałka Województwa został przyjęty 22 głosami „za”, przy 3 głosach
wstrzymujących się.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
W wyniku głosowania, porządek obrad sesji, uwzględniający ww. poprawkę, został
przez Sejmik jednogłośnie przyjęty.
Porządek obrad od punktu 8. przedstawia się następująco:
8. Wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
a) wybór Komisji Skrutacyjnej
b) zgłoszenie kandydatów
c) przeprowadzenie wyboru przez Komisję Skrutacyjną.
d) ogłoszenie wyników głosowania
e) podjęcie uchwały.
9. Objęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Sejmiku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Województwa Świętokrzyskiego.
11. Sprawy różne.
12. Podanie przez Przewodniczącego Sejmiku terminu następnej sesji Sejmiku
i proponowanego porządku obrad sesji.
13. Zamknięcie obrad I sesji Sejmiku.

Ad 8.
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o
samorządzie województwa, Sejmik wybiera ze swego grona przewodniczącego
Sejmiku, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym. Szczegółowe zasady wyboru
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Przewodniczącego Sejmiku określa „Ordynacja wyborcza w sprawie wyboru
Przewodniczącego Sejmiku, Wiceprzewodniczącego Sejmiku oraz Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego” stanowiąca załącznik nr 3 do Statutu Województwa
Świętokrzyskiego.

a)
Przewodniczący obrad poprosił radnych o zgłoszenie kandydatów na członków
Komisji Skrutacyjnej.
Radny Henryk Michałkiewicz zgłosił kandydaturę Radnego Bronisława Powierzy,
Radny Leszek Bugaj zgłosił kandydaturę Radnego Adama Pałysa,
Radny Jarosław Potrzeszcz zgłosił kandydaturę Radnego Romana Cichonia.
Radny Eugeniusz Cichoń zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy
kandydatów.
Sejmik jednogłośnie przyjął zgłoszony wniosek.
Przewodniczący obrad zapytał zgłoszonych kandydatów, czy wyrażają zgodę na
pełnienie zadań członka Komisji Skrutacyjnej?
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie propozycję powołania Komisji
Skrutacyjnej w następującym składzie:
1. Radny Bronisław Powierża,
2. Radny Adam Pałys
3. Radny Roman Cichoń
W wyniku głosowania, Sejmik jednogłośnie powołał Komisję w ww. składzie.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Komisja Skrutacyjna została przez Sejmik
powołana.
Poprosił Komisję Skrutacyjną o dokonanie wyboru Przewodniczącego Komisji
spośród swoich członków.

b)
Przewodniczący
obrad
poprosił
na Przewodniczącego Sejmiku.

radnych

o

zgłoszenie

kandydatów

Radny Leszek Bugaj – w imieniu Klubu Radnych PSL przedstawił kandydata na
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Poinformował, że
„Kandydatem tym jest profesor Akademii Świętokrzyskiej Stefan Józef Pastuszka,
autor wielu publikacji i opracowań, wykładowca znany na wielu uczelniach
Rzeczypospolitej, człowiek o spokojnym charakterze, a kolor jego partii wskazuje na
łagodzenie i przyjazne prowadzenie obrad Sejmiku”.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są inne kandydatury.
Radni nie zgłosili innych kandydatów.
Przewodniczący obrad zapytał, czy prof. Stefan Józef Pastuszka wyraża zgodę na
kandydowanie na Przewodniczącego Sejmiku.
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Radny
Stefan
Józef
Pastuszka
na Przewodniczącego Sejmiku.

wyraził

zgodę

na

kandydowanie

c)
Przewodniczący obrad poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do
głosowania i ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie
Przewodniczący obrad poprosił o zajęcie miejsc i wznowił obrady.
Poinformował Sejmik, że:
„przerwa dłuższa od ogłoszonej spowodowana była tym, że wynikła niewielka co
prawda, lecz znacząca sprawa, a mianowicie: Radni z Samoobrony RP wyrażają
swój własny sąd o tym, iż nie została zamknięta lista kandydatów na
Przewodniczącego. Co prawda, ja zapytałem, czy są jeszcze inne kandydatury, z sali
te kandydatury nie padły. Czekałem chwilę i listę po prostu zamknąłem, nie
spodziewając się takiego obrotu sprawy. Po konsultacji z prawnikami doszliśmy do
wniosku, że trzeba przegłosować, iż radni opowiedzą się w sposób taki, czy inny, za
tym, czy tą procedurę ja przeprowadziłem prawidłowo. Jeśli uważacie, że były jakieś
usterki, wtedy naturalnie do sprawy podejdziemy w sposób nieco inny”.
Radny Leszek Bugaj, w sprawie formalnej, zauważył, że „nie potrzeba kruszyć kopii,
tylko: zgłosili Radni kandydaturę, zapytać czy nie ma jeszcze dwóch, trzech
kandydatur, zamknąć listę i przystąpić do głosowania”.
Przewodniczący obrad udzielił głosu Radnemu Jarosławowi Potrzeszczowi
z Samoobrony RP.
Radny Jarosław Potrzeszcz, ponieważ nie słyszał stwierdzenia „zamykam listę
kandydatów na Przewodniczącego Sejmiku”, chce zgłosić teraz kandydata na
Przewodniczącego Sejmiku w osobie Radnego Leszka Sułka.
Przewodniczący obrad zapytał kandydata, Radnego Leszka Sułka, czy wyraża
zgodę na kandydowanie.
Radny Leszek Sułek
Sejmiku.

wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego

Przewodniczący obrad zapytał, czy są inni kandydaci.
Dalszych kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad zamknął listę kandydatów na Przewodniczącego Sejmiku.
Jednakże, korzystając z wyjaśnień pani Ewy Kokowskiej - radcy prawnego w
Urzędzie Marszałkowskim, stwierdził że:
„Formalność jest taka, że ja muszę ponownie zapytać Państwa, czy ponownie
wracamy do początku całej tej procedury. To wtedy rozwiąże konflikt, który zaistniał.
Kto z Państwa jest za tym, żebyśmy wrócili ponownie do całej tej procedury? Proszę
o podniesienie ręki. Proszę sekretarzy o policzenie głosów”.
W wyniku głosowania, 18 radnych opowiedziało się za powrotem do pkt. 8. „Wybór
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. b) zgłoszenie
kandydatów”.
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b)
Przewodniczący obrad stwierdził, że:
„Wobec tego wracamy do działania od nowa. Ponieważ kandydatura pana Stefana
Józefa Pastuszki padła wcześniej i była przyjęta, więc pozostaje. Bardzo proszę o
dalsze zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Sejmiku”.
Radny Jarosław Potrzeszcz zgłosił kandydaturę Radnego Leszka Sułka.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są inne zgłoszenia.
Radny Franciszek Wołodźko postawił wniosek o zamknięcie listy kandydatów
na Przewodniczącego Sejmiku.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie wniosku.
Za wnioskiem głosowała większość radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Radny Tadeusz Kowalczyk zaapelował do radnych, aby dla uniknięcia niejasności
jakie miały miejsce podczas zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Sejmiku,
radni starali się zapoznać z przepisami ustawy ustrojowej i Statutu Województwa
Świętokrzyskiego, co pozytywnie wpłynie na sprawny przebieg obrad sesji.
Przewodniczący obrad ogłosił 10 min przerwy.

c)
Po przerwie
Przewodniczący obrad poprosił o zajęcie miejsc i wznowił obrady. Zwrócił się do
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o wydanie radnym kart do głosowania,
a następnie o omówienie zasad głosowania i przeprowadzenie głosowania. Udzielił
głosu Panu Adamowi Pałysowi – Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - Adam Pałys poinformował, że karty do
głosowania w odpowiedniej ilości 29 sztuk będą rozdawane w następujący sposób:
Przewodniczący Komisji będzie wyczytywał z listy obecności nazwiska, a dwóch
członków Komisji będzie rozdawać karty. W międzyczasie omówione zostaną zasady
głosowania.
Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania w sposób omówiony powyżej.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że na dole każdej karty
do glosowania jest pouczenie. Oddając głos za kandydatem, radny pozostawia tylko
jedno nazwisko nieskreślone, a pozostałe skreśla i skreśla także zdanie „wstrzymuję
się od głosowania”. W przypadku, gdy radny wstrzymuje się od wyboru
Przewodniczącego Sejmiku, skreśla oba nazwiska, a pozostawia nieskreślone zdanie
„wstrzymuję się od głosowania”. Głosując przeciw wszystkim kandydatom, radny
skreśla ich nazwiska oraz zdanie „wstrzymuję się od głosowania”.
Przewodniczący obrad poinformował, że w sali znajduje się miejsce za kotarą
zapewniające tajność głosowania.
Przed głosowaniem Komisja Skrutacyjna sprawdziła, czy urna jest pusta.
Wyczytywani kolejno wg listy obecności radni dokonali wrzucenia kart do urny.
Przewodniczący obrad zarządził 15-minutową przerwę w celu obliczenia wyników
głosowania.
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d)
Po przerwie
Przewodniczący obrad poprosił o zajęcie miejsc i wznowił obrady. Poprosił
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej
z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do
głosowania stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący
głosowania.

obrad

pogratulował

obu

kandydatom

wyników

w

trakcie

Przewodniczący obrad stwierdził, iż wyniki głosowania tajnego stanowią podstawę
do sporządzenia uchwały, z której treścią zapoznał radnych.

e)
Sejmik stwierdził, że w wyniku tajnego głosowania, Przewodniczącym Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego został wybrany Radny Stefan Józef Pastuszka.
Uchwała nr I/1/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku stanowi załącznik nr
5 do protokołu.
Przewodniczący obrad pogratulował wybranemu Przewodniczącemu Sejmiku oraz
poprosił go o zajęcie miejsca przy stole prezydialnym i objęcie prowadzenia sesji.

Ad.9.
Przewodniczący Sejmiku - Stefan Józef Pastuszka objął prowadzenie obrad.
Skierował do zebranych następujące słowa:
„Państwo Posłowie, Pani Wojewodo, Szanowni Radni, Dostojni Uczestnicy I sesji!
Czuję się szczególnie wyróżniony – a słychać to w moim głosie – i zaszczycony.
Mam bowiem świadomość ogromu zadań stojących przed Samorządem
Województwa Świętokrzyskiego. Korzystając z okazji chciałem serdecznie
podziękować tym wszystkim, którzy głosowali na mnie, chciałem serdecznie
podziękować tym, którzy nie głosowali na mnie. Mam nadzieję, że w czasie pracy
Sejmiku bardziej się poznamy i będzie konstruktywna współpraca. Pozwolę sobie
zacytować wypowiedź wybitnego parlamentarzysty angielskiego Sydneya
Abrennona, który powiedział tak: „Nie poszukujemy doskonałości, dobrze wiedząc,
że jej nie ma wśród ludzi. Poszukujmy jednak takiej ludzkiej konstytucji - a my
jesteśmy elementem konstytucji województwa - której wady byłyby najmniejsze lub
najbardziej zasługujące na wyrozumiałość”. Wyrażam głębokie przekonanie, że w
czasie prac Sejmiku, w Komisjach i na plenarnych posiedzeniach będzie panował
duch tolerancji, wyrozumiałości, szacunku. Każdy bowiem z nas ma tendencję
słuszną do samorealizacji. Otrzymaliśmy mandat społecznego zaufania, który jest
wyrazem pluralistycznej postawy naszego narodu. Ten mandat nas bardzo mocno
zobowiązuje. Jestem głęboko przekonany, że wszyscy radni kierować się będą w
swej pracy dobrem Województwa, swoich lokalnych społeczności. Co prawda, tak
jest w demokracji, że drogi dojścia do wspólnego celu, który nam przyświeca, nie
zawsze się będą pokrywać. Jednocześnie pozwolę sobie przywołać wypowiedź
naszego wybitnego Rodaka Jana Pawla II, który powiedział, że nie zbudujemy
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pokoju, nie zjednoczymy Europy jeśli nie będzie wzajemnego przebaczenia i
porozumienia, jeśli by ono było potrzebne. Jeśli byśmy przyjęli to przesłanie za siłę
sprawczą prac Sejmiku, to jestem głęboko przekonany, że odegramy bardzo
pozytywną rolę, pomożemy rozwiązać problemy wojewódzkie i lokalne. Jestem
głęboko przekonany, że Zarząd Województwa, który zostanie wyłoniony, również
spełni wszystkie nasze oczekiwania. Nasza Rada działa w okresie szczególnym,
Szanowni Państwo, albowiem będziemy pracować w okresie przyjęcia Polski do Unii
Europejskiej. I to nakłada na nas ogromne obowiązki, nie tylko formalne, ale i
obowiązki merytoryczne. Jednocześnie nakłada na nas obowiązek - co mamy w
Statucie Województwa - troskę o nasze dziedzictwo kulturowe, o naszą tożsamość
narodową. Bo wtedy nie rozpłyniemy się w zjednoczonej Europie; w panteonie
narodów wybranych będziemy dostrzegani. Chciałbym powiedzieć jeszcze, że
obecność gości tak licznie reprezentowanych świadczy o tym, że przykłada się
ogromną wagę do działalności Sejmiku. I być może, że będziemy się do Państwa
zwracać o pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów, o służenie doradą, bo każdy
z Państwa ma w swoich dyscyplinach, dziedzinach pracy, ogromne doświadczenie.
Chciałbym złożyć wszystkim Radnym życzenia pełnej samorealizacji, twórczej pracy,
spełnienia aspiracji, żeby się nam udało budować ład w naszej Ojczyźnie Polsce i w
naszej Ojczyźnie regionalnej, i w społecznościach lokalnych. Wtedy bowiem
będziemy postrzegani jako bardzo twórcza siła sprawcza. Od nas zależy bardzo
dużo. Dzisiejsza sesja ze zrozumiałych względów jest sesją krótką. Zaraz
przystąpimy do następnych punktów obrad. Chciałem serdecznie podziękować
Panom z Samoobrony RP za wykazanie wspaniałego gestu. Czuje się tym
naprawdę wyróżniony i odbieram to jako wyraz bardzo pozytywnej woli. Dziękuję
serdecznie”.

Ad. 10.
Przewodniczący obrad poinformował, że art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
stanowi, iż w przypadku śmierci radnego, na Sejmiku spoczywa obowiązek podjęcia
uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Przewodniczący obrad zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Świętokrzyskiego, Pana
Władysława Pokrzepy załącznik nr 6 do protokołu).
Poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała nr I/2/02 w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Władysława Pokrzepy
została przez Sejmik podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 11.
a)
Marszałek Województwa Józef Kwiecień, zgodnie z uchwaloną zmianą porządku
obrad, zaprezentował projekt uchwały w sprawie zmian budżetu województwa na
2002 rok. Projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do protokołu. W uzasadnieniu
poinformował radnych, że przedłożenie w dniu dzisiejszym projektu uchwały Sejmiku
podyktowane
jest
dopełnieniem
ustawowego
warunku
umożliwiającego
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wykorzystanie przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa poprzez
wprowadzenie stosownych zmian budżetu województwa na 2002 rok. Decyzjami
Wojewody Świętokrzyskiego przyznana została z rezerwy celowej ujętej w ustawie
budżetowej na 2002 rok dotacja celowa w łącznej kwocie 916.950 zł. na realizację
programów działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia: programu
zintegrowanego ratownictwa medycznego na sumę 390 000 zł z przeznaczeniem dla
Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w
Kielcach na ambulanse sanitarne (wynika to z decyzji wojewody świętokrzyskiego z
dnia 8 października 2002 r.) oraz Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów
Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego na sumę 526 950 zł (decyzja
wojewody z 30 października 2002r.), z przeznaczeniem dla:
! Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, na Oddział
Ratunkowy – suma 149 450 zł,
! Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zadanie pn. oszczędności
wynikające z ocieplenia i wymiany okien w obiektach Szpitala, przychodni
specjalistycznej i poradni, na zadanie zaopatrzenia ortopedycznego - 377 500 zł.
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, jednostka samorządu terytorialnego
otrzymująca na dofinansowanie zadań własnych dotację celową na cele
inwestycyjne, zobowiązana jest do zabezpieczenia środków własnych ze swojego
budżetu w wysokości stanowiącej 50% wartości zadania. W budżecie roku bieżącego
środków na te zadania nie uwzględniono. W tej sytuacji zachodzi potrzeba
zwiększenia budżetu województwa o możliwe do osiągnięcia dochody z majątku
województwa o kwotę 916 950 zł. i równocześnie zwiększenia wydatków z
przeznaczeniem na dotacje dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego
i Transportu Sanitarnego, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego
oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Prosząc o przyjęcie tej
uchwały w dniu dzisiejszym, Zarząd miał na uwadze fakt, że jest to podyktowane
terminami, ponieważ jest już koniec listopada i procedury postępowania w tym
zakresie zmuszają do pilnego rozpatrzenia projektu uchwały. Jeżeli tej uchwały
Sejmik nie podejmie, istnieje obawa o niewykorzystanie środków w kwotach, które
zostały podane.
Przewodniczący obrad zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania do Marszałka.
Radny Sławomir Szarek w związku z tym, że w omówieniu projektu uchwały
pojawiło się hasło: restrukturyzacja dwóch szpitali, poprosił Marszałka Województwa
o wyjaśnienie, na czym ona polegała.
Przewodniczący obrad udzielił Marszałkowi Województwa głosu prosząc o
odpowiedź.
Wicemarszałek Franciszek Wołodźko poinformował:
„W roku 2001 realizowany był tzw. Program restrukturyzacji służby zdrowia. Były
pieniądze z budżetu na różne zadania, m.in. działania majątkowe. W oparciu o ten
Program nasze jednostki służby zdrowia, a więc te dwa Szpitale, które były
wymienione i inne, składały wnioski i były one przyjęte do działania dla
poszczególnych szpitali, min. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Później, ze
względu na tzw. dziurę budżetową, temat został zatrzymany i zakończyło się
dofinansowanie Programu restrukturyzacji służby zdrowia. Szpitale i inne jednostki
służby zdrowia przeżywały duże kłopoty, ponieważ w trakcie roku 2001 wstrzymano
realizację finansowania tych zadań, a zadania były rozkręcone. W roku bieżącym
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pojawiła się decyzja Ministra Zdrowia, uruchamiająca część środków na proces
restrukturyzacji służby zdrowia. Ten Program restrukturyzacji ma takie więc
znaczenie. W tym to Programie mamy szansę mieć wymienioną windę w
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym (nie pamiętam, co w Szpitaliku Dziecięcym) oraz
2 czy 3 karetki dla naszej jednostki ratownictwa medycznego.”.
Przewodniczący obrad – uznał, że Wicemarszałek Franciszek Wołodźko rozwiał
wątpliwości i zapytał, czy są jeszcze inne pytania i uwagi.
Przewodniczący obrad, w związku z brakiem innych pytań i uwag, poddał pod
głosowanie projekt uchwały, którą zaprezentował Marszałek Józef Kwiecień.
Uchwała Nr I/3/02 w sprawie zmian budżetu województwa na 2002 rok została
podjęta 23 głosami „za”, przy 2 głosach wstrzymujących się i stanowi załącznik nr 9
do protokołu.
Wicemarszałek Franciszek Wołodźko – poinformował, że 18 listopada br.
skierował do wszystkich radnych zaproszenie na konferencję poświęconą pierwszej
prezentacji planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego. Takie
opracowanie jest wykonywane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego, a program
będzie przyjmowany uchwałą Sejmiku. W szczególności chciał zaprosić tych
radnych, którzy zamierzają zajmować się problematyką ochrony środowiska
i pracować w Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku,
jako że członkowie tej Komisji będą mieli decydujący głos podczas dyskusji nad
Wojewódzkim Programem Gospodarki Odpadami, który będzie przyjmowany
uchwałą Sejmiku. Konferencja odbędzie się 22 listopada br. w godz. 10.00 – 14.00 w
Cedzynie.

Ad. 12
Przewodniczący obrad podał termin następnej sesji Sejmiku, która odbędzie się w
Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, w dniu 27 listopada 2002 r. o godz. 10.00.

Ad. 13
Przewodniczący obrad ogłosił za zamkniętą pierwszą sesję Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego i podziękował zebranym za udział w obradach sesji.
Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarze obrad

Przewodniczący Sejmiku

Bąk Józef
Bednarski Andrzej
Stefan Józef Pastuszka
Protokół sporządziły: Barbara Loch i Barbara Chrzęszczyk
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Z kasety
Protokół I sesja
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie I sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
2. Informacja Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o wynikach
wyborów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz wręczenie radnym
zaświadczeń.
3. Przekazanie prowadzenia obrad radnemu seniorowi.
4. Stwierdzenie kworum.
5. Złożenie ślubowania przez radnych Województwa Świętokrzyskiego.
6. Wskazanie przez Przewodniczącego obrad dwóch sekretarzy spośród radnych.
7. Przyjęcie porządku obrad I sesji Sejmiku.
8. Wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
b) wybór Komisji Skrutacyjnej
c) zgłoszenie kandydatów
d) przeprowadzenie wyboru przez Komisję Skrutacyjną.
e) ogłoszenie wyników głosowania
f) podjęcie uchwały.
9. Objęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Sejmiku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Województwa Świętokrzyskiego.
11. Podanie przez Przewodniczącego Sejmiku terminu następnej sesji Sejmiku
i proponowanego porządku obrad sesji.
12. Zamknięcie obrad I sesji Sejmiku.
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Radny Eugeniusz Cichoń - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Świętokrzyskiego poprzedniej kadencji, który zwołał pierwszą sesję nowo wybranego
Sejmiku.
Pani i Panowie Radni Sejmiku Świętokrzyskiego, Szanowni Państwo!
Poczytuję sobie za zaszczyt, że było mi dane zwołać pierwszą inauguracyjną sesję sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego w II kadencji i otworzyć jej obrady. Ar. 21 ustawy o
samorządzie województwa prawo i obowiązek zwołania pierwszej sesji sejmiku
województwa przypisuje przewodniczącemu sejmiku województwa poprzedniej kadencji.
Niestety, nagła, ciężka choroba spowodowała, ze 10 listopada odszedł od nas na zawsze były
Przewodniczący, Pan Władysław Pokrzepa. Odszedł od nas człowiek prawy i szlachetny,
chcący i umiejący nieść pomoc i pocieszenie innym, zawsze życzliwy, nieszczędzący czasu i
energii dla swojej ukochanej Świętokrzyskiej Ziemi, której mieszkańcy powierzyli mu
mandat powtórnie w parlamencie województwa. Zwracam się do Państwa u uczczenie Jego
pamięci chwilą ciszy i zadumy. Wszyscy zebrani powstali i minutą ciszy uczcili pamięć
zmarłego Dziękuję bardzo.
Inauguracyjne posiedzenie Sejmiku Świętokrzyskiego II kadencji zaszczycili swoją
obecnością dostojni goście w osobach:
Wymienił i powitał gości zaproszonych zgodnie z listami obecności stanowiącymi zał. nr ……
do protokołu.
Obecnie bardzo proszę Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach
Pana Adama Zarzyckiego o wręczenie aktów informujących o tym, że obecnie będący na sali
w liczbie 29 radni elekci uzyskali mianowanie na wykonywanie funkcji radnego.
Pan Adam Zarzycki Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach
Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Szanowni Państwo!
Chciałbym przedstawić Państwu informację o pracach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej i o
wynikach wyborów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i wręczyć nowo wybranym
radnym stosowne zaświadczenia. W województwie świętokrzyskim do udziału w wyborach
samorządowych uprawnionych było ponad 1028 tys. mieszkańców. W wyborach do Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego wzięło udział ponad 50% uprawnionych do głosowania, co
jest jedną z wyższych frekwencji wyborczych w układzie wojewódzkim i krajowym. Wybory
do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przeprowadziły obwodowe komisje wyborcze,
których zostało powołanych 908 oraz powiatowe i Wojewódzka Komisja Wyborcza.
Kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zgłosiło 15 komitetów
wyborczych w liczbie w sumie 461 osób. Warunek uzyskania co najmniej 5 % głosów
ważnych w wyborach do Sejmiku dla uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach
uzyskały listy następujących komitetów wyborczych:
! Lista nr 1: Komitet Wyborczy Liga Rodzin Polskich uzyskał 3 mandaty, Okręg nr 2, 4 i 5
po jednym mandacie;
! Lista nr 2: Komitet Wyborczy Samoobrona RP uzyskał 7 mandatów w następujących
okręgach: Okręg nr 1 – 2 mandaty, Okręg nr 2 – 1 mandat, Okręg nr 3 – 2 mandaty i Okręg
nr 5 – 2 mandaty;
! Lista nr 3: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP uzyskał 10 mandatów w następujących
okręgach: Okręg nr 1,2,3,4,5 po 2 mandaty w każdym okręgu;
! Lista nr 6: Komitet Wyborczy PSL uzyskał 7 mandatów w następujących okręgach: Okręg
nr 1 – 2 mandaty, Okręg nr 2 – 1 mandat, Okręg nr 3 – 2 mandaty i Okręg nr 5 – 2
mandaty;
! Lista nr 10: Koalicyjny Komitet Wyborczy PO PiS uzyskał 3 mandaty w Okręgu nr 2 – 1
mandat i w Okręgu nr 4 – 2 mandaty.
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Pozostałe komitety wyborcze, tj. Alternatywa Partia Pracy, Konserwatywno-Liberalna Partia
UPR, Krajowa Partia Emerytów i Rencistów, Chłopi Razem, Unia Samorządowa, Komitet
Wyborczy Zenona Krzeszowskiego, Razem Polsce, Forum Emerytów i Rencistów,
Antyklerykalna Polska oraz KPN, nie spełniły warunku uzyskania 5-procentowego progu
ważnie oddanych głosów i nie uzyskały prawa do uczestniczenia w podziale mandatów.
Chcę Państwa poinformować również, że Wojewódzka Komisja Wyborcza miała ogromne
trudności w pracy, wszystkim znane, z uwagi na awarię systemu komputerowego, ale też
związane z rejestracją, z całą procedurą wyborczą, z rejestracją list kandydatów, z powodów
wynikających z niewłaściwego przygotowania zgłoszeń. Z tym były ogromne problemy i z
tym borykaliśmy się w bieżącej pracy związanej z rejestracją list. Również te problemy
wystąpiły w samym końcu okresu przedwyborczego, to jest związane z rezygnacją kilku
kandydatów z kandydowania do Sejmiku Województwa, co spowodowało perturbacje przy
rozłożeniu i drukowaniu kart do głosowania tuż przed wyborami. Ale z tymi problemami
Wojewódzka Komisja Wyborcza uporała się. Zwłoka w ogłoszeniu wyników wyborów
spowodowana była trudnościami i błędami w funkcjonowaniu informatycznego systemu, co
leżało już poza Wojewódzką Komisją, gdyż dotyczyło trudności na szczeblu centralnym.
Korzystając z tej okazji, chcę podziękować Panu Marszałkowi Józefowi Kwietniowi za
dobre zorganizowanie obsługi Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, wszystkim urzędnikom
wyborczym oddelegowanym do pracy przy wyborach do Sejmiku. Chcę jeszcze raz
publicznie podziękować i podkreślić, że dzięki ogromnej kompetencji i zaangażowaniu,
kosztem swojego czasu wolnego i innych obowiązków, potrafili to wszystko w sposób
absolutnie kompetentny i absolutnie profesjonalny, co jeszcze raz podkreślam ze szczerym
podziwem, przygotować te wybory. Chciałbym, żeby to Państwo o tym wiedzieli. Chcę
również podziękować z tego miejsca wszystkim członkom obwodowych i powiatowych
komisji wyborczych. Również dzięki to ich pracy te wybory mogły być przeprowadzone, bo
zasadnicza część pracy spoczywała jednak na obwodowych i powiatowych komisjach
wyborczych: to podstawowe liczenie, przygotowywanie niezbędnych dokumentów
wyborczych. Też wszyscy wiemy, dlaczego praca trwała tak długo. Chcę również
podziękować z tego miejsca wszystkim pracownikom Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Kielcach z Komisarzem Wyborczym, za tą pomoc deklarowaną i
przeprowadzaną dla Wojewódzkiej Komisji Wyborczej. Bez pomocy bieżącej, bez bieżącej
współpracy z pracownikami Delegatury Krajowego Biura Wyborczego szczególnie wraz z
jej dyrektorem Kwietniem, na pewno przeprowadzenie tych wyborów byłoby dużo
trudniejsze. Chcę jeszcze raz wszystkim podziękować i, korzystając z tego miejsca i z tej
okazji, chciałbym wszystkim nowo wybranym radnym na kolejną kadencję Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego złożyć w swoim imieniu i w imieniu Wojewódzkiej
Komisji Wyborczej złożyć serdeczne gratulacje i życzyć wszelkich sukcesów, powodzenia
w pracach samorządowych związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym i oświatowokulturalnym województwa świętokrzyskiego. Teraz wręczę nowo wybranym radnym
zaświadczenia o wyborze.
Odczytując nazwiska Radnych z listy stanowiącej zał nr do protokołu, wręczył im
zaświadczenia o wyborze na radnego Województwa Świętokrzyskiego.
Radny Eugeniusz Cichoń - Przewodniczący obrad
Serdecznie dziękuję Panu Przewodniczącemu za wykonanie swoich czynności, tj.
poinformowanie o wynikach wyborów oraz wręczenie dokumentów stwierdzających nabycie
mandatu radnego Województwa Świętokrzyskiego.
Szanowna Pani, Szanowni Panowie Radni Województwa Świętokrzyskiego!
Zgodnie z art. 21 ust. 6 ustawy o samorządzie województwa oraz zasadami przyjętymi w
Statucie Województwa Świętokrzyskiego, pierwszą sesję nowo wybranego sejmiku
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województwa, do czasu wyboru przewodniczącego sejmiku prowadzi najstarszy wiekiem
radny obecnej kadencji. W związku z tym poproszę o objęcie i dalsze prowadzenie sesji
Pana radnego Mariana Budziosza.
Radny Marian Budzisz
Panie Przewodniczący, Pani Radna, Panowie Radni!
Niech mi będzie wolno wyrazić zadowolenie z racji powierzenia zaszczytnego obowiązku
przewodniczenia obradom tej części pierwszej sesji II kadencji Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego. Odczytuję to jako szczególne wyróżnienie zobowiązujące do sprawnego
kierowania przebiegiem obrad sesji, zgodnie z przyjętym regulaminem.
Pani, Panowie Radni!
Ad 4.
Informuję, iż zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 16 ust.3 ustawy o samorządzie
województwa, ustawowy skład Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego stanowi 30
radnych. Obecność na sesji na liście obecności potwierdziło 29 radnych, co stanowi kworum
wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad 5.
Przewodniczący obrad Radny Senior Marian Budziosz
Art. 22 ust 1 ustawy o samorządzie województwa stanowi, że radny przed objęciem mandatu
składa ślubowanie. Ja odczytam treść ślubowania, po czym z listy będę wyczytywał kolejno
nazwiska, Państwo podniosą się i powiedzą słowa o których za chwilę powiem:
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego,
strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności
Ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa i dobra obywateli, przestrzegać
Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”
Państwo będą uprzejmi na chwilę się podnieść, proszę powstać. Następnie Radni wyczytani w
porządku alfabetycznym złożą ślubowanie, które ma następującą treść: „Ślubuję” i część
druga tego zdania może być „Tak mi dopomóż Bóg”. Odczytał w kolejności Radnych z listy
obecności, Radni stojąc wypowiadali wyraz „Ślubuję”, dodając zgodnie ze swoją wolą słowa
„Tak mi dopomóż Bóg”.
Dziękuję Szanownym Państwu za tą część.
Radny Adam Pałys
Nie zostałem wyczytany do złożenia ślubowania.
Przewodniczący obrad Radny Senior Marian Budziosz
Przepraszam bardzo, Pan Adam Pałys – proszę
Radny Adam Pałys
Ślubuję
Ad 6.
Przewodniczący obrad Radny Senior Marian Budziosz
Zgodnie z zasadami przeprowadzenia pierwszej sesji Sejmiku określonymi w § 8 załącznika
nr 4 do Statutu Województwa Świętokrzyskiego, po złożeniu ślubowania prowadzący obrady
wskazuje spośród radnych dwóch sekretarzy, których zadaniem jest pomoc w prowadzeniu
obrad, w tym obliczanie wyników głosowań jawnych oraz nadzorowanie sporządzenia
protokołu. Na sekretarzy obrad wskazuję wg alfabetu Pana Józefa Bąka i Pana Andrzeja
Bednarskiego. Zapraszam do stołu prezydialnego.
Ad. 7.
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Przewodniczący obrad Radny Senior Marian Budziosz
Proszę Państwa, w zawiadomieniu o zwołaniu sesji został Państwu radnym podany porządek
obrad.Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa oraz § 72 ust.3 Statutu,
Sejmik może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Sejmiku. Czy Państwo radni chcieliby zgłosić wnioski o zmianę lub
uzupełnienie otrzymanego porządku obrad sesji? Pan Marszałek? Bardzo proszę Panie
Marszałku.
Radny Józef Kwiecień – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Proponuję, aby w pkt. „Sprawy różne” można było przedstawić projekt uchwały dotyczącej
zmian w budżecie województwa na 2002 rok. Ja go później uzasadnię, niemniej jednak jest to
pilna sprawa i, zdaniem Zarządu, należałoby odnieść się do tego punktu.
Przewodniczący obrad Radny Senior Marian Budziosz
Czy są inne uwagi? Nie ma. Poddaję pod głosowanie zgłoszony wniosek Marszałka
Województwa. Panowie sekretarze, proszę o pomoc w liczeniu.
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku Marszałka Województwa, kto jest
przeciw, kto wstrzymał się od głosu?
Było 22 głosy za 3 głosy wstrzymujące
Stwierdzam, że wniosek został przyjęty.
Poddaję pod głosowanie porządek obrad sesji wraz z przyjętym wcześniej wnioskiem.
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad sesji w caałości? Kto wstrzymał
się od głosu? Kto jest przeciw? W wyniku głosowania stwierdzam, że porządek obrad sesji
został przez Sejmik przyjęty.
Ad 8.
Przewodniczący obrad Radny Senior Marian Budziosz
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, Sejmik wybiera ze swego grona
przewodniczącego Sejmiku, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym. Szczegółowe zasady wyboru
Przewodniczącego Sejmiku określa „Ordynacja wyborcza w sprawie wyboru
Przewodniczącego Sejmiku, Wiceprzewodniczącego Sejmiku oraz Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego” stanowiąca załącznik nr 3 do Statutu Województwa Świętokrzyskiego
ad a)
Zgodnie z §1 ww. Ordynacji w celu przeprowadzenia wyboru radni powołują trzyosobową
Komisję Skrutacyjną spośród radnych Sejmiku. Wybór członków Komisji odbywa się
łącznie.
Proszę o zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej.
Radny Henryk Michałkiewicz zgłosił kandydaturę Radnego Bronisława Jerzego Powierzy,
Radny Leszek Bugaj zgłosił kandydaturę Radnego Adama Antoniego Pałysa,
Radny Jarosław Potrzeszcz zgłosił kandydaturę Radnego Romana Ryszarda Cichonia.
Radny Eugeniusz Cichoń zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatów.
Sejmik jednogłośnie przyjął zgłoszony wniosek.
Przewodniczący obrad zapytał zgłoszonych kandydatów, czy wyrażają zgodę na pełnienie
zadań członka Komisji Skrutacyjnej?
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.
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Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie propozycję powołania Komisji Skrutacyjnej
w następującym składzie:
1. Radny Bronisław Jerzy Powierża,
2. Radny Adam Antoni Pałys
3. Radny Roman Ryszard Cichoń
W wyniku głosowania, Sejmik jednogłośnie opowiedział się za za powołaniem Komisji w
ww. składzie.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Komisja Skrutacyjna została przez Sejmik powołana.
Poprosił Komisję Skrutacyjną o dokonanie wyboru Przewodniczącego spośród swoich
członków.
Ad. b)
Przewodniczący obrad poprosił Radnych o zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego
Sejmiku.
Radny Leszek Bugaj – w imieniu Klubu Radnych PSL przedstawił kandydata na
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. „Kandydatem tym jest profesor
Akademii Świętokrzyskiej Stefan Józef Pastuszka, autor wielu publikacji i opracowań,
wykładowca znany na wielu uczelniach Rzeczypospolitej, człowiek o spokojnym charakterze,
a kolor jego partii wskazuje na łagodzenie i przyjazne prowadzenie obrad Sejmiku”.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są inne kandydatury.
Radni nie zgłosili innch kandydatów.
Przewodniczący obrad zapytał, czy prof. Stefan Józef Pastuszka wyraża zgodę na
kandydowanie na Przewodniczącego Sejmiku.
Radny Stefan Józef Pastuszka wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego
Sejmiku.
Ad. c)
Przewodniczący obrad poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania.
Następnie ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie
Przewodniczący obrad poprosił o zajęcie miejsc i wznowił obrady.
Poinformował Sejmik, że „przerwa dłuższa od ogłoszonej spowodowana była tym, że wynikła
niewielka co prawda, lecz znacząca sprawa, a mianowicie: Radni z Samoobrony RP wyrażają
swój własny sąd o tym, że nie została zamknięta lista kandydatów na Przewodniczącego. Co
prawda, ja zapytałem, czy są jeszcze inne kandydatury, z sali te kandydatury nie padły.
Czekałem chwilę i listę po prostu zamknąłem, nie spodziewając się takiego obrotu sprawy. Po
konsultacji z prawnikami doszliśmy do wniosku, że trzeba przegłosować, iż radni opowiedzą
się w sposób taki, czy inny, za tym czy tą procedurę ja przeprowadziłem prawidłowo. Jeśli
uważacie, że były jakieś usterki, wtedy naturalnie do sprawy podejdziemy w sposób nieco
inny.
Radny Leszek Bugaj, w sprawie formalnej, zauważył, że „nie potrzeba kruszyć kopii, tylko
zgłosili Radni kandydaturę, zapytać czy nie ma jeszcze dwóch, trzech kandydatur, zamknąć
listę i przystąpić do głosowania”.
Przewodniczący obrad udzielił głosu Radnemu Jarosławowi Potrzeszczowi – Radnemu z
Samoobrony RP.
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Radny Jarosław Potrzeszcz, ponieważ nie słyszał stwierdzenia „zamykam listę kandydatów
na przewodniczącego Sejmiku”, chce zgłosić teraz kandydata na Przewodniczącego Sejmiku
w osobie Radnego Leszka Sułka.
Przewodniczący obrad zapytał kandydata Leszka Sułka, czy wyraża zgodę na
kandydowanie.
Radny Leszek Sułek wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Sejmiku.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są inni kandydaci.
Dalszych kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad zamknął listę kandydatów na Przewodniczącego Sejmiku.
Jednakże, korzystając z wyjaśnień pani Ewy Kokowskiej - radcy prawnego w Urzędzie
Marszałkowskim, stwierdził że „formalność jest taka, że ja muszę ponownie zapytać Państwa,
czy ponownie wracamy do początku całej tej procedury. To wtedy rozwiąże konflikt, który
zaistniał. Kto z Państwa jest za tym, żebyśmy wrócili ponownie do całej tej procedury. Proszę
o podniesienie ręki. Proszę Sekretarzy o policzenie głosów”.
W wyniku głosowania, 18 radnych opowiedziało się za powrotem do pkt. 8. „Wybór
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. b) zgłoszenie kandydatów”.
Przewodniczący obrad – „ Wobec tego wracamy do działania od nowa. Ponieważ
kandydatura pana Stefana Pastuszki padła wcześniej i była przyjęta, więc pozostaje, bardzo
proszę o dalsze zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Sejmiku”.
Radny Jarosław Potrzeszcz zgłosił kandydaturę Radnego Leszka Sułka.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są inne zgłoszenia.
Radny Franciszek Wołodźko postawił wniosek o zamknięcie listy kandydatów na
Przewodniczącego Sejmiku .
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie wniosku.
Przy 2 głosach wstrzymujących się Sejmik opowiedział się za zamknięciem listy zgłoszeń
kandydatów na Przewodniczącego Sejmiku.
Radny Tadeusz Kowalczyk dla uniknięcia niejasności, jakie miały miejsce podczas
zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Sejmiku, zaapelował do Radnych o zapoznanie
się z przepisami ustawy ustrojowej i Statutu Województwa Świętokrzyskiego, co pozytywnie
wpłynie na sprawny przebieg obrad sesji.
Przewodniczący obrad ogłosił 10 min przerwy.
Po przerwie
Przewodniczący obrad poprosił o zajęcie miejsc i wznowił obrady. Poprosił
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o wydanie Radnym kart do głosowania, a następnie
o omówienie zasad głosowania i przeprowadzenie głosowania. Udzielił głosu Panu Adamowi
Parysowi – przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej.
Radny Adam Pałys – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że karty do
głosowania w odpowiedniej ilości 29 sztuk będą rozdawane w następujący sposób:
przewodniczący Komisji będzie wyczytywał z listy obecności nazwiska, a dwóch członków
Komisji będzie rozdawać karty. W międzyczasie omówione zostaną zasady glosowania.
Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania w sposób omówiony powyżej.
Radny Adam Pałys – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że na dole
każdej karty do glosowania jest pouczenie. Oddając głos za kandydatem, radny pozostawia
tylko jedno nazwisko nieokreślone, a pozostałe skreśla i skreśla także zdanie „wstrzymuję się
od glosowania”. W przypadku, gdy radny wstrzymuje się od wyboru Przewodniczącego,
skreśla oba nazwiska, a pozostawia nieokreślone zdanie „wstrzymuję się od głosowania”.
Głosując przeciw wszystkim kandydatom, radny skreśla ich nazwiska oraz zdanie
„wstrzymuję się od głosowania”.
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Przewodniczący obrad poinformował, że w sali znajduje się miejsce za kotarą spełniające
warunek tajności głosowania.
Przed głosowaniem Komisja Skrutacyjna sprawdziła, że urna jest pusta.
Wyczytywani kolejno wg listy obecności radni dokonali wrzucenia kart do urny.
Przewodniczący obrad zarządził 15 minutową przerwę w celu obliczenia wyników
głosowania.
Ad. d)
Po przerwie
Przewodniczący obrad poprosił o zajęcie miejsc i wznowił obrady. Poprosił
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników głosowania.
Radny Adam Pałys – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji
Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi zał. nr do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad pogratulował obu kandydatom za wyniki w trakcie głosowania, a
nowo wybranemu Przewodniczącemu – życzył wszystkiego najlepszego.
Stwierdził, iż wyniki głosowania tajnego stanowią podstawę do sporządzenia uchwały, z
której treścią zapoznał radnych.
Sejmik stwierdził, że w wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego został wybrany Stefan Józef Pastuszka. Uchwała nr I//02
stanowi zał nr do protokołu.
Przewodniczący obrad pogratulował wybranemu Przewodniczącemu Sejmiku oraz poprosił o
zajęcie miejsca przy stole prezydialnym i objęcie prowadzenia sesji.
Przewodniczący Sejmiku Stefan Józef Pastuszka
„Państwo Posłowie, Pani Wojewodo, Szanowni Radni, Dostojni Uczestnicy I sesji!
Czuję się szczególnie wyróżniony – a słychać to w moim głosie – i zaszczycony. Mam
bowiem świadomość ogromu zadań stojących przed Samorządem Województwa
Świętokrzyskiego. Korzystając z okazji chciałem serdecznie podziękować tym wszystkim,
którzy głosowali na mnie, chciałem serdecznie podziękować tym, którzy nie głosowali na
mnie. Mam nadzieję, że w czasie pracy Sejmiku bardziej się poznamy i będzie konstruktywna
współpraca. Pozwolę sobie zacytować wypowiedź wybitnego parlamentarzysty angielskiego
Sydneya Abrennona, który powiedział tak: „Nie poszukujemy doskonałości dobrze wiedząc,
że jej nie ma wśród ludzi. Poszukujmy jednak takiej ludzkiej konstytucji, a my jesteśmy
elementem konstytucji województwa, której wady byłyby najmniejsze lub najbardziej
zasługujące na wyrozumiałość”. Wyważam głębokie przekonanie, że w czasie prac Sejmiku,
w Komisjach i na plenarnych posiedzeniach będzie panował duch tolerancji, wyrozumiałości,
szacunku. Każdy bowiem z nas ma tendencję słuszną do samorealizacji. Otrzymaliśmy
mandat społecznego zaufania, który jest wyrazem pluralistycznej postawy naszego narodu.
Ten mandat nas bardzo mocno zobowiązuje. Jestem głęboko przekonany, że wszyscy radni
kierować się będą w swej pracy dobrem Województwa, swoich lokalnych społeczności. Co
prawda, tak jest w demokracji, że drogi dojścia do wspólnego celu, który nam przyświeca, nie
zawsze się będą pokrywać. Jednocześnie pozwolę sobie przywołać wypowiedź naszego
wybitnego Rodaka Jana Pawla II, który powiedział, że nie zbudujemy pokoju, nie
zjednoczymy Europy jeśli nie będzie wzajemnego przebaczenia i porozumienia, jeśli by ono
było potrzebne. Jeśli byśmy przyjęli to przesłanie za siłę sprawczą prac Sejmiku, to jestem
głęboko przekonany, że odegramy bardzo pozytywną rolę, pomożemy rozwiązać problemy
wojewódzkie i lokalne. Jestem głęboko przekonany, że Zarząd Województwa, który zostanie
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wyłoniony, również spełni wszystkie nasze oczekiwania. Nasza Rada działa w okresie
szczególnym, Szanowni Państwo, albowiem będziemy pracować okresie przyjęcia Polski do
Unii Europejskiej. I to nakłada na nas ogromne obowiązki, nie tylko formalne, ale i obowiązki
merytoryczne. Jednocześnie nakłada na nas obowiązek, to co mamy w Statucie
Województwa, troske o nasze dziedzictwo kulturowe, o naszą tożsamość narodową. Bo wtedy
Nie rozpłyniemy się w zjednoczonej Europie, w panteonie narodów wybranych będziemy
dostrzegani. Chciałbym powiedzieć jeszcze, że obecność gości tak licznie reprezentowanych
świadczy o tym, że przykłada się ogromną wagę do działalności Sejmiku. I być może, że
będziemy się do Państwa zwracać o pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów, o służenie
doradą, bo każdy z Państwa ma w swoich dyscyplinach, dziedzinach pracy, ogromne
doświadczenie. Chciałbym złożyć wszystkim Radnym życzenia pełnej samorealizacji,
twórczej pracy, spełnienia aspiracji, żeby się nam udało budować ład w naszej Ojczyźnie
Polsce i w naszej Ojczyźnie regionalnej, i w społecznościach lokalnych. Wtedy bowiem
będziemy postrzegani jako bardzo twórcza siła sprawcza. Od nas zależy bardzo dużo.
Dzisiejsza sesja ze zrozumiałych względów jest sesją krótką. Zaraz przystąpimy do
następnych punktów obrad. Chciałem serdecznie podziękować Panom z Samoobrony RP za
wykazanie wspaniałego gestu. Czuje się tym naprawdę wyróżniony i odbieram to jako wyraz
bardzo pozytywnej woli. Dziękuję serdecznie.
Ad. 10.
Przewodniczący Sejmiku Stefan Józef Pastuszka poinformował, że art. 190 ust. 2 ustawy z
dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw stanowi, iż w przypadku śmierci radnego, na Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego spoczywa obowiązek podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego. Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, której treść odczytał.
Uchwała nr I//02 w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Władysława Pokrzepy została
przez Sejmik podjęta jednogłośnie. Załącznik
Ad 11.
Marszałek Województwa Józef Kwiecień, zgodnie z uchwaloną zmianą porządku obrad,
zaprezentował projekt uchwały w sprawie zmian budżetu województwa na 2002 rok. Projekt
uchwały stanowi zał. nr do protokołu. W uzasadnieniu poinformował radnych, że
„Przedłożenie w dniu dzisiejszym projektu uchwały Sejmiku podyktowane jest dopełnieniem
ustawowego warunku umożliwiającego wykorzystanie przyznanych dotacji celowych z
budżetu państwa poprzez wprowadzenie stosownych zmian w budżecie województwa na
2002 rok. Decyzjami wojewody świętokrzyskiego przyznana zostala z rezerwy celowej ujętej
w ustawie budżetowej na 2002 rok dotachja celowe w łącznej kwocie 916.950 zł. na
realizacje programów działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia, programu
zintegrowanego ratownictwa medycznego na sumę 390 000 zł z przeznaczeniem dla
Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach
na ambulanse sanitarne. Wynika to z decyzji wojewody świętokrzyskiego z dnia 8
października 2002 r i Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej
Województwa Świętokrzyskiego na sumę 526 959 zł, z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, na Oddział Ratunkowy – suma 149 450
zł, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zadanie pn. oszczędności wynikające
z ocieplenia i wymiany okien w obiektach Szpitala, przychodni specjalistycznej i poradni na
zadanie zaopatrzenia ortopedycznego 377 500 zł. Jest tto decyzja z 30 października 2002.
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, jednostka samorządu terytorialnego otrzymująca
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na dofinansowanie zadań własnych dotację celową na cele inwestycyjne, zobowiązana jest do
zabezpieczenia środków własnych ze swojego budżetu w wysokości stanowiącej 50%
wartości zadania. W budżecie roku bieżącego środków na te zadania nie uwzględniono. W tej
sytuacji zachodzi potrzeba zwiekszenia budżetu województwa o możliwe do osiągnięcia
dochody z majątku województwa o kwotę 916 950 zł i równocześnie zwiększenia wydatków
wydatków przeznaczeniem da dotacje dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa
Medycznego i Transportu Sanitarnego, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Prosząc o przyjęcie tej
uchwały w dniu dzisiejszym, miał na uwadze to że jest to podyktowane terminami ponieważ
jest już koniec listopada i procedury postępowania w tym zakresie zmuszają do pilnego
rozpatrzenia projektu uchwały. Proszę uprz o przyjęcie uchwały Jeżeli tej uchwały Sejmik nie
podejmie, istnieje obawa niewykorzystania środków w kwotach które zostały podane.
Przewodniczący obrad zapytał, czy ktoś z Radnych ma pytania do Marszałka.
Radny Szarek – zgłosił zapytanie w omówieniu uchwały pojawiło się hasło: restrukturyzacja
dwóch szpitali. Poprosił Marszałka o wyjaśnienie, na czym ona polegała.
Przewodniczący obrad udzielił Marszałkowi głosu poprosił o odpowiedź.
Radny Franciszek Wołodźko – Wicemarszałek Województwa poinformował: „W roku 2001
realizowany był tzw. Program Restrukturyzacji Służby Zdrowia. Były pieniądze z budżetu na
różne zadania, m.in. działania majątkowe. W oparciu o ten Program nasze jednostki służby
zdrowia, a więc te dwa Szpitalek które były wymienione i inne, skladały wnioski i były
przyjęte do działania dla poszczególnych szpitali, min. w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym. Później, ze względu na tzw. dziurę budżetową, temat został zatrzymany i
zakończyło się dofinansowanie Programu Restrukturyzacji służby zdrowia. Szpitale i inne
jednostki służby zdrowia przeżywały duże kłopoty, ponieważ w trakcie roku 2001
wstrzymano realizację finansowania tych zadań, a zadania były rozkręcone. W roku bieżącym
pojawiła się decyzja Ministra Zdrowia, uruchamiająca część środków na proces
restrukturyzacji służby zdrowia. Ten Program Restrukturyzacji ma takie więc znaczenie. W
tym to Programie mamy szansę mieć windę w Szpitalu zespolonym wymienioną, nie
pamiętam, co w Szpitaliku Dziecięcym, oraz 2 czy 3 karetki dla naszej jednostki ratownictwa
medycznego. Tak to słowo „restrukturyzacja” to znaczy.
Przewodniczący obrad – uznał, że Wicemarszałek Wołodźko rozwiał wątpliwości i zapytał,
czy są jeszcze inne pytania i uwagi.
W związku z brakiem innych pytań i uwag, poddał pod głosowanie projekt uchwały, którą
zaprezentował Marszałek Kwiecień.
Za przyjęciem uchwały glosowało 23 Radnych, 2 osoby wstrzymały się od głosowania, w
związku z tym Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały został przyjęty.
Wicemarszałek Franciszek Wołodźko – poinformował, że wczoraj skierował do wszystkich
Radnych zaproszenie na konferencję poświęconą pierwszej prezentacji planu gospodarki
odpadami dla województwa świętokrzyskiego. Takie opracowanie na zlecenie Urzędu
Marszałkowskiego jest robione, taki program będzie przyjmowany uchwałą Sejmiku. W
szczególności chciał zaprosić przede wszystkich tych Radnych, którzy zamierzają zajmować
się problematyką ochrony środowiska i pracować w Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i
Ochrony Środowiska Sejmiku, jako że Wojewódzki Program Gospodarki Odpadami będzie
przyjmowany uchwałą Sejmiku i Radni z Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony
Środowiska będą mieli decydujący głos. Dlatego zaprosił Radnych na 22 listopada br. w
godz. 10.00 – 14.00 w Cedzynie na tę niezwykle ważną konferencję.
Przewodniczący obrad poinformował, że następna sesja Sejmiku odbędzie się w tej samej Sali
w dniu 27 listopada 2002 r. o godz. 10.00 . Sejmik będzie się spotykał w Wojewódzkim
Domu Kultury do czasu zakończenia remontu Sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Urzędu

22
Wojewódzkiego. Ogłosił za zamknięte pierwszą sesję Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego i podziękował zebranym za udział w obradach sesji.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządziły: Barbara Chrzęszczyk i Barbara Loch.
Przewodniczący Sejmiku
Stefan Józef Pastuszka
Otwarcie I sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
Porządek obrad sesji:
13. Informacja Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o
wynikach wyborów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz
wręczenie radnym zaświadczeń.
14. Przekazanie prowadzenia obrad radnemu seniorowi.
15. Stwierdzenie kworum.
16. Złożenie ślubowania przez radnych Województwa Świętokrzyskiego.
17. Wskazanie przez Przewodniczącego obrad dwóch sekretarzy spośród
radnych.
18. Przyjęcie porządku obrad I sesji Sejmiku.
19. Wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
g) wybór Komisji Skrutacyjnej
h) zgłoszenie kandydatów
i) przeprowadzenie wyboru przez Komisję Skrutacyjną.
j) ogłoszenie wyników głosowania
k) podjęcie uchwały.
20. Objęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Sejmiku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnego Województwa Świętokrzyskiego.
22. Podanie przez Przewodniczącego Sejmiku terminu następnej sesji
Sejmiku i proponowanego porządku obrad sesji.
23. Zamknięcie obrad I sesji Sejmiku.

