Protokół Nr II/02
II sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
która odbyła się 27 listopada 2002 roku.
Sesję prowadził Przewodniczący Sejmiku Stefan Józef Pastuszka

Ad 1.
Przewodniczący obrad otworzył obrady II sesji Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego. Powitał przybyłych na sesję radnych. Poinformował, że
w obradach uczestniczy również Pan Stanisław Lisowski, który na tej sesji obejmie
mandat radnego, w związku z wygaśnięciem mandatu śp. Radnego Władysława
Pokrzepy. Powitał
zaproszonych gości (według list obecności stanowiących
załącznik nr 1 do protokołu).

Ad 2.
Przewodniczący obrad poinformował, iż w sesji uczestniczy 29 radnych, co stanowi
kworum umożliwiające prowadzenie prawomocnych obrad (lista obecności radnych
stanowi załącznik nr 2 do protokołu). Wyjaśnił, iż swoją nieobecność na sesji
usprawiedliwił radny Sławomir Szarek (usprawiedliwienie na piśmie stanowi załącznik
nr 2 a do protokołu).

Ad 3.
Na sekretarzy obrad Sejmik wybrał radnych Wacława Berensa i Mariana
Budziosza.

Ad 4.
Radni otrzymali porządek obrad II sesji Sejmiku, który stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
Przewodniczący obrad zaproponował uzupełnienie porządku obrad o odrębny pkt
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej (pozostałe punkty przyjmują kolejną numerację).
Zwrócił się z pytaniem do radnych, czy zgłaszają uwagi do porządku obrad sesji.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek obrad z przedstawioną
wyżej poprawką. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Porządek obrad sesji od pkt. 5. przedstawia się następująco:
5. Przyjęcie protokołu I sesji Sejmiku.
6. Zgłoszenie interpelacji.
7. Informacja Marszałka Województwa z działalności Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego w okresie pomiędzy sesjami.
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8. Podjęcie uchwały
Świętokrzyskiego.

w

sprawie

objęcia mandatu

radnego

Województwa

9. Złożenie ślubowania przez radnego Województwa Świętokrzyskiego.
10.Wybór Komisji Skrutacyjnej
11.Wybór wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
a) zgłoszenie kandydatów
b) przeprowadzenie wyboru przez Komisję Skrutacyjną.
c) ogłoszenie wyników głosowania
d) stwierdzenie podjęcia uchwały.
12.Wybór wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
a) zgłoszenie kandydatów
b) przeprowadzenie wyboru przez Komisję Skrutacyjną.
c) ogłoszenie wyników głosowania
d) stwierdzenie podjęcia uchwały.
13.Wybór wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
a) zgłoszenie kandydatów
b) przeprowadzenie wyboru przez Komisję Skrutacyjną.
c) ogłoszenie wyników głosowania
d) stwierdzenie podjęcia uchwały.
14.Wybór Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
a) zgłoszenie kandydatów
b) przeprowadzenie wyboru przez Komisję Skrutacyjną.
c) ogłoszenie wyników głosowania
d) stwierdzenie podjęcia uchwały.
15.Wybór Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego.
a) zgłoszenie kandydatów
b) przeprowadzenie wyboru przez Komisję Skrutacyjną.
c) ogłoszenie wyników głosowania
d) stwierdzenie podjęcia uchwały.
16.Wybór Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
a) zgłoszenie kandydatów
b) przeprowadzenie wyboru przez Komisję Skrutacyjną.
c) ogłoszenie wyników głosowania
d) stwierdzenie podjęcia uchwały.
17.Wybór Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
a) zgłoszenie kandydatów
b) przeprowadzenie wyboru przez Komisję Skrutacyjną.
c) ogłoszenie wyników głosowania
d) stwierdzenie podjęcia uchwały.
18.Wybór Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
a) zgłoszenie kandydatów
b) przeprowadzenie wyboru przez Komisję Skrutacyjną.
c) ogłoszenie wyników głosowania
d) stwierdzenie podjęcia uchwały.
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19.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego oraz upoważnienia Przewodniczącego Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego do dokonywania czynności w sprawach z
zakresu prawa pracy wobec Marszałka Województwa.
20.Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Województwa
Świętokrzyskiego.
21.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Sejmiku do
określenia terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia
i zakończenia podróży służbowej przez Przewodniczącego Sejmiku.
22.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu
pojazdu
samochodowego
nie
będącego
własnością
Województwa
Świętokrzyskiego używanego do celów podróży służbowej radnego.
23.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu województwa na 2002r.
a) wystąpienie Marszałka Województwa
b) podjęcie uchwały.
24.Sprawy różne.
25.Zamknięcie obrad II sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 5.
Przewodniczący obrad poinformował radnych, iż zgodnie z brzmieniem § 103
Statutu, z każdej sesji Sejmiku pracownicy Kancelarii Sejmiku sporządzają protokół
na podstawie zapisu utrwalonego na taśmie magnetofonowej. Protokół wykładany
jest do wglądu w Urzędzie Marszałkowskim. Była również możliwość zapoznania się
z jego treścią przed sesją Sejmiku.
Zapytał, czy radni zgłaszają zastrzeżenia lub poprawki do sporządzonego protokołu?
Wobec niewniesienia zastrzeżeń lub poprawek, Sejmik bez uwag przyjął protokół I
sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 6.
Interpelacji radni nie zgłosili.

Ad 7.
Informacja Marszałka Województwa z działalności Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego w okresie pomiędzy sesjami została przyjęta przez Sejmik bez
uwag (załącznik nr 4).

Ad 8.
Przewodniczący obrad poinformował, że zostały spełnione wszystkie formalnoprawne wymogi przewidziane do objęcia funkcji radnego po śp. Władysławie
Pokrzepie. Korespondencja prowadzona w tej sprawie z Wojewódzkim Komisarzem
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Wyborczym w Kielcach oraz kandydatem na radnego p. Stanisławem Lisowskim
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie objęcia mandatu Województwa
Świętokrzyskiego przez Pana Stanisława Lisowskiego. Projekt uchwały stanowi
zał. nr 6 do protokołu.
Uchwała NrII/4/02 w sprawie objęcia mandatu radnego Województwa
Świętokrzyskiego została przez Sejmik podjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr 7 do
protokołu.

Ad 9.
Przewodniczący obrad poprosił radnego Stanisława Lisowskiego o złożenie
ślubowania i poinformował zebranych, że niezłożenie ślubowania oznacza
rezygnację z mandatu radnego. Poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę
ślubowania, zgodną z treścią art. 22.1. ustawy o samorządzie województwa.
Radny Stanisław Lisowski złożył ślubowanie, wypowiadając słowo „ślubuję”.
Przewodniczący obrad pogratulował radnemu Stanisławowi
i poinformował, że od tej chwili Sejmik obraduje w gronie 29 radnych.

Lisowskiemu

Ad 10.
Przewodniczący obrad, doceniając sprawną pracę i zdobyte już doświadczenie
członków Komisji Skrutacyjnej powołanej na poprzedniej sesji, zaproponował by
Komisja Skrutacyjna w takim samym składzie pracowała również na obecnej sesji.
Przypomniał, iż w Komisji Skrutacyjnej pracowali radni: Adam Pałys (który pełnił rolę
Przewodniczącego Komisji) Roman Cichoń, Bronisław Powierża. Poprosił Sejmik o
wyrażenie akceptacji do powołania Komisji Skrutacyjnej w ww. składzie. Zapytał
członków Komisji Skrutacyjnej, czy wyrażają zgodę na tą propozycję. Wszyscy pytani
kolejno wyrazili zgodę na wypełnienie zadań członka Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powołanie Komisji Skrutacyjnej
w zaproponowanym składzie: Adam Pałys, Roman Cichoń, Bronisław Powierża.
W wyniku głosowania, Sejmik jednogłośnie powołał Komisję Skrutacyjną.
Poprosił Komisję Skrutacyjną o dokonanie wyboru Przewodniczącego Komisji
spośród swoich członków.
Radny Bronisław Powierża zaproponował, by funkcję Przewodniczącego Komisji
pełnił ponownie radny Adam Pałys, który wyraził zgodę na przedstawioną
propozycję.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Komisja Skrutacyjna została przez Sejmik
powołana, już rozpoczęła swoją pracę i Sejmik może przystąpić do zgłaszania
kandydatów na wiceprzewodniczących Sejmiku.
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Ad 11.
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o
samorządzie województwa oraz
§ 16 Statutu,
Sejmik wybiera trzech
wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym.
Szczegółowe zasady wyboru określa ordynacja wyborcza stanowiąca załącznik nr 3
do Statutu, w myśl której wybory każdego z wiceprzewodniczących przeprowadza się
oddzielnie odpowiednio według zasad przewidzianych dla wyboru Przewodniczącego
Sejmiku.

a)
Przewodniczący
obrad
poprosił
Wiceprzewodniczącego Sejmiku.

o

zgłaszanie

kandydatów

na

Radny Józef Kwiecień – Marszałek Województwa w imieniu Klubu Radnych PSL
zgłosił radnego Ryszarda Nagórnego na Wiceprzewodniczącego Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego.
Radny Jarosław Potrzeszcz w imieniu Klubu Radnych Samoobrony RP zgłosił
kandydaturę radnego Leszka Sułka na Wiceprzewodniczącego Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący obrad zapytał zgłoszonych radnych, czy wyrażają zgodę na
kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Sejmiku.
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Sejmiku.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są dalsze zgłoszenia.
W związku z brakiem dalszych
wiceprzewodniczącego Sejmiku.

zgłoszeń,

zamknął

listę

kandydatów

na

Poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania.
Przewodniczący obrad udzielił
Włodzimierzowi Wójcikowi.
Wojewoda Świętokrzyski
następujące słowa:

głosu

Włodzimierz

Wojewodzie
Wójcik

Świętokrzyskiemu
skierował

do

Panu

zebranych

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Goście!
Jak zwykle ze wzruszeniem przychodzę, słucham i spotykam się z Państwem,
z naszym regionalnym parlamentem, w województwie które wybroniliśmy, które
mamy, i które próbujemy rozwijać. Chcę przeprosić za moją nieobecność na
pierwszej sesji Sejmiku II kadencji, ale tak się złożyło, że mieliśmy bardzo poważne
szkolenie obronne z udziałem Pana Prezydenta, Premiera, ministrów, dowództwa
NATO. Z wiadomych względów treści tego szkolenia, ustaleń, ocen nie mogę
Państwu zdradzić, mogę tylko powiedzieć krótko, że mogą Państwo obradować
spokojnie. Jeszcze raz Państwa przepraszam, że nie byłem na poprzedniej sesji. Nie
tylko dlatego, że stąd się wywodzę, że tu pracowałem tyle lat, że broniłem tego
województwa, ale że jestem człowiekiem układnym. Ze swej strony deklaruję daleko
idącą współpracę z Panem Przewodniczącym, z Pana zastępcami, z nowo
wybranym dzisiaj Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, jak i również
wszystkimi Radnymi. Drzwi do mnie zawsze są otwarte, proszę telefonować. Jeżeli
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mają Państwo jakąś sprawę – spotkamy się, porozmawiamy. I przyrzekam Państwu
– niezależnie od opcji politycznej, którą Państwo reprezentują w Sejmiku – jeżeli
sprawa będzie do załatwienia, zostanie ona na pewno załatwiona. Jeżeli mogę
o cokolwiek do Państwa apelować – tak się nam dobrze ułożyło w poprzedniej
kadencji, że Sejmik był przykładem dobrych obyczajów politycznych, nie było kłótni,
nie było awantur, oczywiście były spory, były różnice zdań, ale wszystko odbywało
się w sposób cywilizowany, o czym niestety wszystkie województwa w naszej
Rzeczypospolitej nie mogły nawet wielokrotnie marzyć. Przez najbliższe cztery lata
będą Państwo pracowali na wizerunek województwa i – co tu ukrywać – również na
swoją pozycję: na wynik wyborczy, który osiągną Państwo za następne cztery lata.
Pragnąłbym i życzę tego Państwu, żeby wynik oceny obywateli był dla Państwa za
cztery lata pozytywny, aby Państwo zrealizowali tutaj przez te cztery lata wszystkie
swoje plany wyborcze, wszystkie swoje zamierzenia, i żeby dało to Państwu
satysfakcję. Ja mam takie poczucie nawet troszeczkę winy i myślę, że Państwo na
pewno – może nawet wszyscy – że nie potrafiliśmy przekonać naszych obywateli do
pójścia do wyborów. Mają Państwo świadomość, że wybory w całym kraju, w naszym
województwie odbywały się wielokrotnie przy bardzo niskiej frekwencji, że nie
potrafiliśmy
przekonać
naszych
współobywateli,
mieszkańców
naszego
województwa, mieszkańców naszych gmin, że czynne i bierne prawo wyborcze jest
takim orężem demokracji, jest taką bronią demokracji, gdzie każdy obywatel,
niezależnie od swojego statusu materialnego, niezależnie od swojej pozycji
społecznej, ma takie samo prawo. Ma prawo pójść do głosowania, ewentualnie
wystartować, i wybrać swojego kandydata. Jeżeli mogę dziś jakieś wspólne
przedsięwzięcie zaproponować, to żebyśmy zaczęli dbać od dzisiaj przez najbliższe
lata o przekonywanie naszego społeczeństwa, że niekoniecznie na mnie, ale do
wyborów należy pójść. Jeszcze raz serdecznie Państwu gratuluję i życzę
wszystkiego najlepszego. I, jak powinien zrobić skromny przedstawiciel Rządu
Leszka Millera w naszym województwie, ukłonić się Państwu bardzo nisko, co
niniejszym czynię. Dziękuję bardzo”.
Przewodniczący obrad
konstruktywne wystąpienie.

podziękował

Wojewodzie

Świętokrzyskiemu

za

b)
Przewodniczący obrad zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o
przystąpienie do czynności, jednocześnie poinformował Radnych, że wybór
Wiceprzewodniczącego Sejmiku odbywa się zgodnie z trybem przewidzianym
w załączniku nr 3 do Statutu Województwa Świętokrzyskiego.
Udzielił głosu Radnemu Adamowi Pałysowi – Przewodniczącemu
Skrutacyjnej i zwrócił się z prośbą o przypomnienie trybu głosowania.

Komisji

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 nazwisko radnego,
radny podniesie rękę, a członkowie Komisji dostarczą kartę do głosowania. Po
rozdaniu kart do głosowania omówione zostaną zasady głosowania.
Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania w sposób omówiony powyżej.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przypomniał tryb głosowania. Poinformował,
że na karcie do głosowania widnieją w porządku alfabetycznym dwie kandydatury na
Wiceprzewodniczącego Sejmiku. Oddając głos za kandydatem, radny pozostawia
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tylko jedno nazwisko nieskreślone, czyli skreśla drugie nazwisko i skreśla także
zdanie „wstrzymuję się od głosowania”. Wówczas jest głos ważny oddany za
kandydatem. Jeżeli radny wstrzymuje się od wyboru Wiceprzewodniczącego
Sejmiku, skreśla oba nazwiska i pozostawia nieskreślone zdanie „wstrzymuję się od
głosowania”. Głosując przeciw wszystkim kandydatom, radny skreśla ich nazwiska
oraz zdanie „wstrzymuję się od głosowania”. Jest to bardzo ważne, bo skreślenie
jednego kandydata, a pozostawienie nieskreślonego zdania „wstrzymuję się od
głosowania” stanowi, że głos jest nieważny.
Przewodniczący obrad stwierdził, że pytań do sposobu głosowania nie stwierdzono,
w związku z tym poprosił o przystąpienie do procedury głosowania.
Radny Jarosław Potrzeszcz stwierdził brak na sali miejsca za kotarą
zapewniającego tajność głosowania. Taki stan nie zachowuje zasad głosowania
tajnego.
Przewodniczący obrad – zalecił urządzenie miejsca do głosowania za parawanem.
Po przerwie przeznaczonej na urządzenie w sali obrad miejsca do głosowania
spełniającego warunki tajności:
Komisja Skrutacyjna sprawdziła, czy urna jest pusta.
Przewodniczący obrad udzielił głosu Sekretarzowi obrad Wacławowi Berensowi,
który przystąpił do odczytania listy radnych.
Wyczytywani kolejno wg listy obecności radni dokonali wrzucenia kart do urny.
Przewodniczący obrad powitał przybyłego na obrady Sejmiku Posła Mirosława
Pawlaka.
Przewodniczący obrad zarządził 10-minutową przerwę w celu obliczenia wyników
głosowania.

c)
Po przerwie:
Przewodniczący obrad poprosił o zajęcie miejsc i wznowił obrady. Zwrócił się do
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z przeprowadzonego
głosowania na Wiceprzewodniczącego Sejmiku.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej
z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do
głosowania stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu.

d)
Przewodniczący obrad stwierdził, iż wyniki głosowania tajnego stanowią podstawę
do sporządzenia uchwały, z której treścią zapoznał radnych.
Sejmik stwierdził, że w wyniku tajnego głosowania, Wiceprzewodniczącym Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego został wybrany Radny Ryszard Nagórny.
Uchwała Nr II/5/02 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.

8

Ad 12.
a)
Przewodniczący
obrad
poprosił
Wiceprzewodniczącego Sejmiku.

o

zgłaszanie

kandydatów

na

Radny Marian Budziosz w imieniu Klubu Radnych SLD zgłosił radnego Henryka
Michałkiewicza na kandydata na Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego. Poinformował, że kandydat ma 51 lat, wykształcenie wyższe,
mieszka w Jędrzejowie, jest dyrektorem Świętokrzyskiej Regionalnej Kasy Chorych
w Kielcach, radny – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poprzedniej
kadencji Sejmiku.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są dalsze zgłoszenia.
W związku z brakiem dalszych
wiceprzewodniczącego Sejmiku.

zgłoszeń,

zamknął

listę

kandydatów

na

Przewodniczący obrad zapytał zgłoszonego radnego, czy wyraża zgodę na
kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Sejmiku. Radny Henryk Michałkiewicz
wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Sejmiku.
Poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania.
Przewodniczący obrad udzielił głosu Posłowi na Sejm RP Mirosławowi Pawlakowi.
Poseł Mirosław Pawlak skierował do zebranych następujące słowa:
„Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego, Szanowny Panie Wojewodo, Szanowni Zaproszeni Goście!!
Codziennie odbywają się sesje powiatów, gmin, ja wracam w tej chwili z sesji Rady
Miejskiej w Jędrzejowie, która trwa. Są to te sesje proceduralne, gdzie wybiera się
prezydia Rady, jak również Zarządy w powiatach. I dzisiaj również Sejmik podczas
drugiego swojego posiedzenia dokonuje również tych samych procedur. Przeminęły
echa kampanii wyborczej, skończyła się walka wyborcza różnych komitetów
wyborczych na swoje programy. Bo tak to ordynacja sprawiła, że pomimo iż
chodzimy obok siebie, żyjemy w tych samych miejscowościach, miastach, wsiach, to
jednak określone zasady ordynacji pozwalają gminom powyżej 20 tys. tworzyć w
wyborach do rad powiatów i sejmików listy. I to już się wszystko dokonało z woli
wyborców, którzy również opowiedzieli się za wybranymi kandydatami. Jest to druga
kadencja sejmiku województwa. Ja, jako poseł, uczestniczyłem niepełną kadencję
jako radny w pracach Sejmiku poprzedniej kadencji. I wiem, jakie zadania
spoczywają na Sejmiku, jakie zadania zgodnie z ustawą kompetencyjną wykonuje
Sejmik Województwa przez swój Zarząd, swojego Marszałka, a zadań jest wiele i na
wszystko potrzebne są pieniądze. I to wszyscy sobie zdają sprawę, dlatego poddali
się procedurze wyborczej, zostali radnymi, ażeby sprostać tym zadaniom, które
głosili w kampanii wyborczej, które deklarowali, oczywiście tylko i wyłącznie na rzecz
i dla dobra społeczeństwa naszego regionu Województwa Świętokrzyskiego, na
rzecz Ziemi Świętokrzyskiej. Nie chcę zabierać dłużej Państwu czasu, ponieważ
będziemy się spotykać na kolejnych sesjach, które będą bardziej robocze i będą
dotyczyły naszego województwa. Pozwólcie, że odczytam treść listu gratulacyjnego,
który chcę wręczyć każdemu z Państwa. Aby nie robić zamieszania, odczytam
i wręczę Panu Przewodniczącemu osobiście, a pozostałe zostawię do przekazania
każdemu z Państwa Radnych”. Kopia Listu stanowi zał. 10 do protokołu.
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Przewodniczący obrad podziękował Posłowi Mirosławowi Pawlakowi za docenienie
roli radnego w pracy na rzecz województwa i deklarację współpracy.
Poprosił Wiceprzewodniczącego Sejmiku Ryszarda Nagórnego o zajęcie miejsca
przy stole prezydialnym.

b)
Przewodniczący obrad poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart i udzielił głosu
jej Przewodniczącemu.
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 nazwisko radnego,
radny podniesie rękę, a członkowie Komisji dostarczą kartę do głosowania. Po
rozdaniu kart do głosowania omówione zostaną zasady głosowania.
Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania w sposób omówiony powyżej.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że zasady głosowania
obowiązują jak w pkt. 11. Na karcie do głosowania widnieje jedna kandydatura na
Wiceprzewodniczącego Sejmiku. Oddając głos za kandydatem, radny pozostawia
jego nazwisko nieskreślone, a skreśla zdanie „wstrzymuję się od głosowania”.
Wówczas jest głos ważny oddany za kandydatem. Jeżeli radny wstrzymuje się od
wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku, skreśla nazwisko kandydata i pozostawia
nieskreślone zdanie „wstrzymuję się od głosowania”. Głosując przeciw kandydatowi,
radny skreśla jego nazwisko oraz zdanie „wstrzymuję się od głosowania”.
Przewodniczący obrad stwierdził, że pytań do sposobu głosowania nie stwierdzono,
w związku z tym poprosił o przystąpienie do procedury głosowania. Udzielił głosu
Sekretarzowi obrad Wacławowi Berensowi, który przystąpił do odczytania listy
radnych.
Wyczytywani kolejno wg listy obecności radni dokonali wrzucenia kart do urny.
Przewodniczący obrad zarządził 5-minutową przerwę w celu obliczenia przez
Komisję Skrutacyjną wyników głosowania.

c)
Po przerwie:
Przewodniczący obrad poprosił o zajęcie miejsc i wznowił obrady. Zwrócił się do
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z przeprowadzonego
głosowania na Wiceprzewodniczącego Sejmiku.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej
z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do
głosowania stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu.

d)
Przewodniczący obrad stwierdził, iż wyniki głosowania tajnego stanowią podstawę
do sporządzenia uchwały, z której treścią zapoznał radnych.
Sejmik stwierdził, że w wyniku tajnego głosowania, Wiceprzewodniczącym Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego został wybrany Radny Henryk Michałkiewicz.
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Uchwała nr II/6/02 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodniczący obrad poprosił Wiceprzewodniczącego
Michałkiewicza o zajęcie miejsca przy stole prezydialnym.

Sejmiku

Henryka

Ad 13.
a)
Przewodniczący
obrad
poprosił
Wiceprzewodniczącego Sejmiku.

o

zgłaszanie

kandydatów

na

Radny Andrzej Bednarski - w imieniu Klubu Radnych Ligi Polskich Rodzin - zgłosił
radną Lucjanę Elżbietę Nowak na kandydata na Wiceprzewodniczącą Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego. Przybliżył postać kandydatki, informując, że
mieszka i pracuje w Starachowicach, jest nauczycielem po WSP w Kielcach, była
nauczycielką języka polskiego, dyrektorem szkoły, wizytatorem z ramienia
kieleckiego Kuratorium. Dodał, też że „jest jedyną kobietą wśród radnych, co zwróci
uwagę na tą postać, ponieważ sprawy związane z życiem rodziny będą w jakiś
szczególny sposób podnoszone w Prezydium Sejmiku. Ponadto, SLD zgłaszał
potrzebę, aby kobiety były w kręgach decyzyjnych – nawet chciano to ująć w jakąś
formę prawną - teraz okaże się, czy te deklaracje były uczciwe”.
Radny Henryk Michałkiewicz – w imieniu Klubu Radnych SLD zgłosił radnego
Eugeniusza Cichonia na kandydata na Wiceprzewodniczącego Sejmiku. Kandydat
jest mgr filologii polskiej, radnym poprzedniej kadencji, sprawował funkcję
Wiceprzewodniczącego Sejmiku, w latach 1994 – 98 był radnym SkarżyskaKamiennej, gdzie sprawował funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są dalsze zgłoszenia.
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń, ogłosił za zamkniętą listę kandydatów na
Wiceprzewodniczącego Sejmiku.
Przewodniczący obrad zapytał zgłoszonych radnych, czy wyrażają zgodę na
kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Sejmiku. Zapytani wyrazili zgodę na
kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Sejmiku.
Przewodniczący obrad poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do
głosowania. W tym celu zarządził 5- minutową przerwę.

b)
Po przerwie:
Przewodniczący obrad poprosił o zajęcie miejsc i wznowił obrady. Udzielił głosu
Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej.
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 nazwisko radnego,
radny podniesie rękę, a członkowie Komisji dostarczą kartę do głosowania. Po
rozdaniu kart do głosowania omówione zostaną zasady głosowania.
Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania w sposób omówiony powyżej.

11
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że zasady głosowania
obowiązują jak w pkt. 11. Na karcie do głosowania widnieją w porządku
alfabetycznym dwie kandydatury na Wiceprzewodniczącego Sejmiku. Oddając głos
za kandydatem, radny pozostawia tylko jedno nazwisko nieskreślone, czyli skreśla
drugie nazwisko i skreśla także zdanie „wstrzymuję się od głosowania”. Wówczas
jest głos ważny oddany za kandydatem. Jeżeli radny wstrzymuje się od wyboru
Wiceprzewodniczącego Sejmiku, skreśla oba nazwiska i pozostawia nieskreślone
zdanie „wstrzymuję się od głosowania”. Głosując przeciw wszystkim kandydatom,
radny skreśla ich nazwiska oraz zdanie „wstrzymuję się od głosowania”. Jest to
bardzo ważne, bo skreślenie jednego kandydata, a pozostawienie nieskreślonego
zdania „wstrzymuję się od głosowania” stanowi, że głos jest nieważny.
Przewodniczący obrad stwierdził, że pytań do sposobu głosowania nie stwierdzono,
w związku z tym poprosił o przystąpienie do procedury głosowania.
Przewodniczący obrad udzielił głosu Sekretarzowi obrad Wacławowi Berensowi,
który przystąpił do odczytania listy radnych.
Wyczytywani kolejno wg listy obecności radni dokonali wrzucenia kart do urny.
Przewodniczący obrad zarządził 5-minutową przerwę w celu obliczenia wyników
głosowania.

c)
Po przerwie:
Przewodniczący obrad poprosił o zajęcie miejsc i wznowił obrady. Zwrócił się do
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z przeprowadzonego
głosowania na Wiceprzewodniczącego Sejmiku.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej
z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do
głosowania stanowi zał. nr 13 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad udzielił głosu radnemu Andrzejowi Bednarskiemu, który
„chciał podsumować wybory”.
Radny Andrzej Bednarski:
„Chciałbym stwierdzić, jako przedstawiciel Ligi Polskich Rodzin, że lewa strona nie
życzy sobie współpracy merytorycznej. To jest oczywiste. Bo wiemy, że
Przewodniczący, Marszałek, są to ludzie wybierani z kręgu zwycięskiej ekipy, jest to
rzecz normalna. Natomiast, jeżeli chodzi o wiceprzewodniczących, należałoby jednak
pomyśleć o merytorycznej współpracy. Tutaj tego nie widać. A nawiązując do tego,
co powiedziałem wcześniej, można stwierdzić, że »po uczynkach ich poznacie«. Tu
odnoszę do tej deklaracji w sprawie kobiet.”
Przewodniczący obrad poinformował, że udzielił głosu radnemu Bednarskiemu z
pewnym pominięciem przyjętego porządku i stwierdził, że jeszcze za wcześnie na tak
radykalne podsumowanie.

d)
Przewodniczący obrad stwierdził, iż wyniki głosowania tajnego stanowią podstawę
do sporządzenia uchwały, z której treścią zapoznał radnych.
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Stwierdził, że w wyniku tajnego głosowania, Wiceprzewodniczącym Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego został wybrany Radny Eugeniusz Cichoń.
Uchwała nr II/7/02 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku stanowi
załącznik nr 13a do protokołu.
Poprosił Wiceprzewodniczącego Sejmiku Eugeniusza Cichonia o zajęcie miejsca
przy stole prezydialnym.

Ad 14.
a)
Przewodniczący obrad poinformował, że na podstawie art. 32. ust. 1 i 2 ustawy o
samorządzie województwa Sejmik wybiera Zarząd Województwa, w tym Marszałka
Województwa bezwzględną większością głosów ustawowego składu Sejmiku,
w głosowaniu tajnym.
Szczegółowe zasady wyboru Marszałka Województwa określa § 40 załącznika nr 3
do Statutu Województwa.
Poprosił o zgłaszanie kandydatur na Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
Radny Leszek Sułek – w imieniu Klubu Radnych Samoobrony RP zgłosił Radnego
Jarosława Potrzeszcz na kandydata na Marszałka Województwa. Poinformował, że
radny Jarosław Potrzeszcz był radnym Gminy Pawłów przez 2 kadencje, członkiem
Zarządu tej Gminy ostatniej kadencji. Zaapelował o oddanie głosu na zgłoszonego
kandydata.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są inne kandydatury.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Michałkiewicz w imieniu Klubu Radnych
SLD zgłosił radnego Franciszka Wołodźkę na kandydata na Marszałka
Województwa. Poinformował, że kandydat był radnym województwa w I kadencji
Sejmiku, pełnił funkcję członka Zarządu Województwa, a ostatnio – Wicemarszałka
Województwa.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są jeszcze kandydatury na Marszałka
Województwa. Nie dostrzegł żadnych zgłoszeń, w związku z powyższym ogłosił, iż
lista kandydatów na Marszałka Województwa Świętokrzyskiego została zamknięta.
Zapytał, czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie? Pytani kolejno
kandydaci wg kolejności zgłoszeń wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący obrad poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do
głosowania i ogłosił 5- minutową przerwę.

b)
po przerwie:
Przewodniczący obrad poprosił o zajęcie miejsc i wznowił obrady. Udzielił głosu
Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej.
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 nazwisko radnego,
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radny podniesie rękę, a członkowie Komisji dostarczą kartę do głosowania. Po
rozdaniu kart do głosowania omówione zostaną zasady głosowania.
Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania w sposób omówiony powyżej.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował o obowiązującym sposobie
głosowania: na karcie do głosowania widnieją w porządku alfabetycznym dwie
kandydatury na Marszałka Województwa. Oddając głos za kandydatem, radny
pozostawia tylko jedno nazwisko nieskreślone, czyli skreśla drugie nazwisko i skreśla
także zdanie „wstrzymuję się od głosowania”. Wówczas jest głos ważny oddany za
kandydatem. Jeżeli radny wstrzymuje się od wyboru, skreśla oba nazwiska i
pozostawia nieskreślone zdanie „wstrzymuję się od głosowania”. Głosując przeciw
wszystkim kandydatom, radny skreśla ich nazwiska oraz zdanie „wstrzymuję się od
głosowania”. Jest to bardzo ważne, bo skreślenie jednego kandydata, a
pozostawienie nieskreślonego zdania „wstrzymuję się od głosowania” stanowi, że
głos jest nieważny.
Przewodniczący obrad stwierdził, że pytań do sposobu głosowania nie zgłoszono,
w związku z tym poprosił o przystąpienie do procedury głosowania.
Przewodniczący obrad udzielił głosu Sekretarzowi obrad Wacławowi Berensowi,
który przystąpił do odczytania listy radnych.
Wyczytywani kolejno wg listy obecności radni dokonali wrzucenia kart do urny.
Przewodniczący obrad zarządził 5-minutową przerwę w celu obliczenia wyników
głosowania.

c)
Po przerwie:
Przewodniczący obrad poprosił o zajęcie miejsc i wznowił obrady. Zwrócił się do
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z przeprowadzonego
głosowania na Marszałka Województwa.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej
z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania
stanowi zał. nr 14 do niniejszego protokołu.

d)
Przewodniczący obrad stwierdził, iż wyniki głosowania tajnego stanowią podstawę
do sporządzenia uchwały, z której treścią zapoznał radnych.
Sejmik stwierdził, że w wyniku tajnego głosowania, Marszałkiem Województwa
Świętokrzyskiego został wybrany Radny Franciszek Wołodźko.
Uchwała nr II/8/02 w sprawie wyboru Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodniczący obrad pogratulował Marszałkowi Województwa wyboru.

Ad 15a), 16a), 17a), 18a)
Przewodniczący obrad poinformował, że w oparciu o art. 32. ust. 1 i 3 ustawy o
samorządzie województwa oraz § 39 Statutu, Sejmik wybiera Wicemarszałka

14
Województwa i pozostałych członków Zarządu na wniosek Marszałka Województwa
zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu
Sejmiku, w głosowaniu tajnym. Szczegółowe zasady wyboru określa § 40 Statutu i
Ordynacja wyborcza stanowiąca załącznik nr 3.
Ponieważ, zgodnie z prawem, Marszałek Województwa zgłosi po jednym kandydacie
na poszczególnych członków Zarządu, zaproponował pod rozwagę Sejmiku
następujący tryb wyboru. Po zgłoszeniu, Komisja Skrutacyjna przygotuje karty do
głosowania na poszczególnych kandydatów. Następnie karty do głosowania zostaną
rozdane i za jednym podejściem do urny radni oddadzą głosy na Wicemarszałka
i pozostałych członków Zarządu. Opierając się na opinii prawnika z Urzędu
Marszałkowskiego, stwierdził, że jest to w pełni zgodne z prawem. To usprawniłoby
przebieg wyborów.
Przewodniczący obrad poprosił Marszałka Województwa o zgłoszenie kandydatury
na Wicemarszałka Województwa.
Marszałek Województwa podziękował za wybór na tę zaszczytną i odpowiedzialną
funkcję. Zadeklarował, że będzie pracował z pełnym zaangażowaniem w interesie
mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz, że będzie współpracował z
wszystkimi siłami politycznymi, ze wszystkimi ludźmi, którzy też chcą pracować dla
rozwoju naszego regionu.
Zgłosił na Wicemarszałka Województwa Radnego Józefa Kwietnia. Kandydat jest
aktualnym Marszałkiem Województwa, doktorem nauk rolniczych, ma 38 lat stażu
pracy, w tym 27 lat na stanowiskach kierowniczych. Ostatni rok pracując jako
Marszałek Województwa, wykazał się znakomitymi kwalifikacjami w funkcjach
samorządowych. Zapytał, czy kandydat wyraża zgodę na kandydowanie? Kandydat
wyraził zgodę.
Korzystając z delegacji, którą przedstawił Przewodniczący obrad, zgłosił do kolejnych
punktów porządku obrad kandydatów na pozostałych członków Zarządu:
1) Radnego Tadeusza Jóźwika, inżyniera, posiadającego 38 lat stażu pracy,
ostatnie 4 lata jest prezesem Wodociągów Kieleckich. Zapytał, czy kandydat
wyraża zgodę na kandydowanie? Kandydat wyraził zgodę.
2) Radnego Marka Gosa, legitymującego się wykształceniem wyższym
rolniczym, studiami podyplomowymi z zakresu integracji europejskiej, radnego
i członka Zarządu powiatu kieleckiego w ostatniej kadencji. Zapytał, czy
kandydat wyraża zgodę na kandydowanie? Kandydat wyraził zgodę.
3) Jacka Kowalczyka – lat 33, pracownika Urzędu Marszałkowskiego –
Departamentu Spraw Społecznych – autora wojewódzkiego programu rozwoju
turystyki, absolwenta politologii i nauk społecznych w Akademii
Świętokrzyskiej. Pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Kultury,
Sportu i Turystyki. Zapytał, czy kandydat wyraża zgodę na kandydowanie?
Kandydat wyraził zgodę.
Przewodniczący obrad poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do
głosowania.
W czasie, gdy Komisja skrutacyjna podjęła działania, Przewodniczący obrad udzielił
głosu Prezesowi Stowarzyszenia ”Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”
Michałowi Markiewiczowi.
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Prezes Stowarzyszenia ”Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”
Michał Markiewicz, w imieniu Stowarzyszenia zrzeszającego wszystkich wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast województwa świętokrzyskiego, pogratulował
Przewodniczącemu Sejmiku i Marszałkowi Województwa wyboru na tak zaszczytne
funkcje. Zadeklarował, że Stowarzyszenie dołoży wszystkich sił i starań, aby
współpraca między samorządami gmin i województwa układała się tak dobrze, jak
dotychczas. Osobiście podziękował Wojewodzie Wójcikowi oraz Marszałkowi
Kwietniowi za bardzo dobrze układającą się dotychczasową współpracę. Złożył
życzenia wszystkiego najlepszego, wytrwałości w codziennej pracy i dalszych
sukcesów.
Przewodniczący obrad ogłosił 10- minutową przerwę.

Ad 15b),16b),17b),18b)
po przerwie:
Przewodniczący obrad porosił o zajęcie miejsc i wznowił obrady.
Poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o wydanie radnym karty do
głosowania, a następnie omówienie zasad głosowania i przeprowadzenie
głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że radni otrzymają po 4 karty
do głosowania, spięte w następującej kolejności: wybór wicemarszałka z kandydaturą
Józefa Kwietnia, wybór członka Zarządu z kandydaturą Tadeusza Jóźwika, wybór
członka Zarządu z kandydaturą Marka Gosa, wybór członka Zarządu z kandydaturą
Jacka Kowalczyka. Wyczytywani kolejno wg listy obecności radni dokonują
wrzucenia kart do urny. Zasady głosowania są takie same, jak poprzednio.
Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprosił o pytania co do sposobu
glosowania.
Przewodniczący obrad stwierdził, że pytań do sposobu głosowania nie zgłoszono,
w związku z tym poprosił o przystąpienie do procedury głosowania tajnego.
Przewodniczący obrad udzielił głosu Sekretarzowi obrad Wacławowi Berensowi,
który przystąpił do odczytania listy radnych.
Wyczytywani kolejno wg listy obecności radni dokonali wrzucenia kart do urny.
Przewodniczący obrad zarządził 15-minutową przerwę w celu obliczenia wyników
głosowania.

Ad 15c)
po przerwie:
Przewodniczący obrad poprosił o zajęcie miejsc i wznowił obrady. Zwrócił się do
Przewodniczącego
Komisji
Skrutacyjnej
o
odczytanie
protokołów
z
przeprowadzonego głosowania na wybór Wicemarszałka Województwa oraz
pozostałych członków Zarządu Województwa.
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej
z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa
Świętokrzyskiego. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania
stanowi zał. nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad 15d)
Przewodniczący obrad pogratulował Radnemu Józefowi Kwietniowi wybranemu na
Wicemarszałka Województwa i stwierdził, że odczytany protokół Komisji Skrutacyjnej
z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa
Świętokrzyskiego stanowi podstawę do podjęcia stosownej uchwały.
Stwierdził, że w wyniku tajnego głosowania, Wicemarszałkiem Województwa
Świętokrzyskiego został wybrany Radny Józef Kwiecień.
Uchwała nr II/9/02 w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego
stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad 16c)
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej
z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Radnego Tadeusza Jóźwika
wskazanego przez Marszałka Województwa na Członka Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania
stanowi zał. nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad 16d)
Przewodniczący obrad pogratulował Radnemu Tadeuszowi Jóźwikowi wybranemu
na Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i stwierdził, że odczytany
protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru
Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego stanowi podstawę do podjęcia
stosownej uchwały.
Stwierdził, że w wyniku tajnego głosowania, Członkiem Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego został wybrany Radny Tadeusz Jóźwik.
Uchwała nr II/10/02 w sprawie wyboru Członka
Świętokrzyskiego stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Zarządu

Województwa

Ad 17c)
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej
z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Radnego Marka Gosa
wskazanego przez Marszałka Województwa na Członka Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania
stanowi zał. nr 20 do niniejszego protokołu.

17

Ad 17d)
Przewodniczący obrad pogratulował Radnemu Markowi Gosowi wybranemu na
Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i stwierdził, że odczytany protokół
Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Członka
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego stanowi podstawę do podjęcia stosownej
uchwały.
Stwierdził, że w wyniku tajnego głosowania, Członkiem Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego został wybrany Radny Marek Gos.
Uchwała nr II/11/02 w sprawie wyboru Członka
Świętokrzyskiego stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Zarządu

Województwa

Ad 18c)
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej
z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Jacka Kowalczyka wskazanego
przez Marszałka Województwa na Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi zał. nr 22 do
niniejszego protokołu.

Ad 18d)
Przewodniczący obrad pogratulował Jackowi Kowalczykowi wybranemu na
Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i stwierdził, że odczytany protokół
Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Członka
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego stanowi podstawę do podjęcia stosownej
uchwały.
Stwierdził, że w wyniku tajnego głosowania, Członkiem Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego został wybrany Jacek Kowalczyk.
Uchwała nr II/12/02 w sprawie wyboru Członka
Świętokrzyskiego stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Zarządu

Województwa

Przewodniczący obrad podsumował, że fakt, iż listę członków Zarządu zamykają
młodzi ludzie, dobrze wróży dla Zarządu i Województwa.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej pogratulował Marszałkowi Województwa,
Wicemarszałkowi Województwa i pozostałym członkom Zarządu, podziękował
członkom Komisji Skrutacyjnej za tak sprawne przeprowadzenie głosowań.
Przewodniczący obrad w imieniu swoim, Wiceprzewodniczących Sejmiku,
wszystkich radnych i gości, podziękował Komisji Skrutacyjnej i jej Przewodniczącemu
za współpracę i bardzo sprawne liczenie głosów.
Udzielił głosu Wicemarszałkowi Województwa Józefowi Kwietniowi.
Wicemarszałek Województwa Józef Kwiecień podziękował za współpracę
członkom poprzedniego Zarządu: Januszowi Kubiakowskiemu, Kazimierzowi
Jesionowi, Mariuszowi Olszewskiemu. Zarządowi w tym składzie udało się wiele
dokonać. Zadeklarował, że doświadczenie zdobyte w I kadencji, podczas
sprawowania funkcji Marszałka Województwa, wykorzysta w bieżącej pracy.
Podziękował wszystkim radnym, z którymi poprzedni Zarząd Województwa
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współpracował, wszystkim głosującym przeciw jego kandydaturze życzył
pomyślności i zaangażowania się w bardzo trudne problemy, jakie przyjdzie spełniać
i realizować na terenie województwa, z nadzieją, że radni w niedługim czasie
poprzez pracę merytoryczną w Komisjach doprowadzą do myślenia bardziej
skondensowanego. Poinformował, że propozycje pracy w Zarządzie złożone młodym
ludziom wynikały z decyzji przemyślanej. Przed województwem świętokrzyskim stoją
ogromne wyzwania, a strategia województwa pokazuje szerokie plany i ambicje.
Wszystkim radnym, członkom Zarządu i sobie życzył realizacji planów i założeń dla
dobra województwa świętokrzyskiego.
Przewodniczący obrad udzielił głosu Marszałkowi Województwa Franciszkowi
Wołodźce.
Marszałek Województwa Franciszek Wołodźko podziękował radnym za wybór
Zarządu Województwa w składzie zaproponowanym. Złożył deklarację w imieniu
Zarządu, że wszystkie siły i energię wkładać będzie w pracę dla rozwoju
województwa, aby ludziom w tym regionie żyło się lepiej. Skierował do zebranych
następujące słowa:
„Udało się przez te cztery mijające lata wypracować pozycję województwa
świętokrzyskiego, udało się zintegrować to województwo, natomiast patrzeć trzeba w
przyszłość i chcę tylko jedną kwestię podnieść w zakresie celów działania w tej
kadencji. Otóż w mojej opinii, tym celem podstawowym powinno być wykorzystanie
historycznej szansy, jaka się pojawia dla naszego regionu również, w związku z
akcesją do Unii Europejskiej. Mamy Strategię rozwoju, mamy program rozwoju
regionalnego, są strategie powiatów i gmin. Wiemy co robić, wiemy co potrzebujemy
w tym województwie, natomiast wydaje się, że w tej kadencji pojawią się szanse
dostępu do dużych środków finansowych, które pozwolą zrealizować rzeczy,
o których do tej pory marzyliśmy. I to jest strategiczna sprawa dla tego Zarządu, i
mam nadzieję, że potrafimy wspólnie z Państwem wykorzystać tę szansę współpracy
z innymi. I to jest właściwie podstawowa teza programowa, o szczegółach nie będę
dzisiaj mówił.
Kilka deklaracji.
Po pierwsze, dla zrealizowania tego celu jest potrzeba współpracy z wszystkimi
ludźmi w regionie. I tutaj, w imieniu Zarządu i swoim własnym, deklaruję otwartość na
współpracę ze wszystkimi parlamentarzystami, radnymi powiatów i gmin,
środowiskami biznesowym, naukowymi, z wszystkimi środowiskami, które
funkcjonują, z wszystkimi ludźmi, którzy będą chcieli współpracować dla rozwoju
naszego regionu. Wydaje mi się, że wspólnie, przy zintegrowaniu wszystkich ludzi
dla rozwoju naszego regionu, uda się osiągnąć tu sukces.
Druga sprawa związana z tym tematem współpracy, to ta, że chciałbym zaapelować
do Koleżanek i Kolegów Radnych z wszystkich Klubów o współpracę. Ja ze swojej
strony deklaruję otwarcie na współpracę. Chciałbym się spotkać z wszystkimi
Klubami. I, jeżeli Państwo pozwolą, nawiążę kontakt z przewodniczącymi, żeby w
możliwie krótkim czasie spotkać się, żebyśmy się przedstawili, żebyśmy się wymienili
informacjami o zamierzeniach. Pracować będziemy, bo tak stanowi prawo i tak
pracujemy, przy otwartej kurtynie i przy otwartych księgach, bez żadnych
podtekstów, bo cel mamy wspólny. I tutaj, wbrew pozorom, podziały polityczne już
niewiele znaczą, bo pracujemy na płaszczyźnie merytorycznej związanej z
gospodarką.
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Aby zakończyć kwestie formalne związane z wyborami (dzisiaj wybrany został
Zarząd) - w strukturach zarządzania Urzędem Marszałkowskim jest osoba, która jest
nie do zastąpienia, tj. Skarbnik. Chcę złożyć deklarację, że pan Zdzisław
Wojciechowski pozostaje Skarbnikiem na następną kadencję.
Zgodnie z prawem, mógłbym wnieść o zmianę, ale te 4 lata wspólnej pracy pozwoliły
mi osobiście zdobyć dużo wiedzy w zakresie problematyki budżetowej i chciałbym
pracować dalej z Panem Skarbnikiem”.
Przewodniczący obrad podziękował za wygłoszone expose, które „bardzo dobrze
wróży naszemu województwu” i życzył Zarządowi Województwa, radnym i sobie, by
udało się zrealizować założone cele.

Ad 19.
Przewodniczący obrad zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Projekt uchwały
stanowi zał. nr 24 do protokołu.
Poprosił o pytania i uwagi.
Radny Jarosław Potrzeszcz – zapytał o źródła poszczególnych składników
wynagrodzenia, szczególnie, co reguluje ustalenie określonych w uchwale wysokości
dodatku funkcyjnego i specjalnego?
Przewodniczący obrad udzielił głosu Annie Rzepce – Dyrektor Kancelarii Sejmiku,
prosząc o objaśnienia.
Dyrektor Kancelarii Sejmiku Anna Rzepka – poinformowała, że wynagrodzenie
Marszałka Województwa ustalone jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań
kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin,
starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich. W Tabeli 3. stanowisk i
zaszeregowań Marszałek Województwa Świętokrzyskiego jest zakwalifikowany w
grupie z ilością do 2 mln. mieszkańców. Kategoria zaszeregowania jest przewidziana
od XXI do XXII, stanowi to kwotę 4.860,00 zł. Stawka dodatku funkcyjnego X
oznacza, że przysługuje Marszałkowi dodatek funkcyjny liczony od najniższego
wynagrodzenia, które jest ustalone dla pracowników samorządowych. W przypadku
Marszałka jest 3-krotna wysokość tej podstawy. Natomiast, odpowiadając na pytanie
Radnego Jarosława Potrzeszcz, pracownikowi samorządowemu przysługuje dodatek
funkcyjny, tj. na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem. Niezależnie od
tego, z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia
zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności, kierownik urzędu może
przyznać pracownikowi na czas określony, nie dłuższy niż rok, dodatek specjalny.
Dodatek specjalny jest wypłacany w kwocie tu ustalonej w wysokości 40% z tym, że
za podstawę przyjmuje się łącznie wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny.
Niezależnie od tego, Marszałkowi przysługuje dodatek za staż pracy i w tym
przypadku – potwierdzonym świadectwami pracy – jest to 20%. Przy podliczeniu
wszystkich składników, wynagrodzenie Marszałka łączne brutto wynosi 10.758, zł.
Przewodniczący obrad, w związku z brakiem pytań i uwag, poddał odczytany
projekt uchwały pod głosowanie.
Zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały?
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Uchwała Nr II/13/02 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego została podjęta przez Sejmik liczbą głosów 18 „za” w stosunku do
7 głosów przeciwnych i stanowi załącznik nr 25.
Przewodniczący obrad poinformował, że z art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca
1990 roku o pracownikach samorządowych wynika obowiązek wskazania podmiotu
dokonującego pozostałych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec
Marszałka Województwa (udzielanie urlopów, delegowanie w podróże służbowe,
usprawiedliwianie nieobecności w pracy, itp.).
Zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do dokonywania czynności w sprawach z
zakresu prawa pracy wobec Marszałka Województwa. Projekt uchwały stanowi
załącznik nr 26 do protokołu.
Poprosił o pytania i uwagi.
W związku z brakiem pytań i uwag, poddał odczytany projekt uchwały pod
głosowanie.
Zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały?
Uchwała Nr II/14/02 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego do dokonywania czynności w sprawach z zakresu
prawa pracy wobec Marszałka Województwa została podjęta przez Sejmik liczbą
głosów 22 „za”, w stosunku do 7 wstrzymujących się i stanowi załącznik nr 27 do
protokołu.

Ad 20.
Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję projekt uchwały w sprawie ustalenia
wysokości diet radnych Województwa Świętokrzyskiego. Projekt uchwały stanowi zał.
nr 28 do protokołu.
Przewodniczący obrad zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie ustalenia
wysokości diet radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Poprosił o pytania,
uwagi i wnioski do odczytanego projektu uchwały.
Radny Jarosław Potrzeszcz – poprosił o wyjaśnienie, jaka jest wielkość kwot diet
i czym się różni obecna uchwała od poprzedniej uchwały, która traci moc?
Przewodniczący obrad udzielił głosu Annie Rzepce – Dyrektor Kancelarii Sejmiku,
prosząc o objaśnienia.
Dyrektor Kancelarii Sejmiku Anna Rzepka – poinformowała, że wysokość diet
przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie
półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (na podstawie przepisów ustawy
dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw). Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 2 ustawy
budżetowej na rok 2002 z dnia 14.03.2002r. kwota bazowa wynosi 1.603,56 zł.
Maksymalna wysokość diety nie może przekroczyć 1.603,56x 1,5= 2.405,34 zł.

21
Jak wynika z powyższego:
! Przewodniczącemu Sejmiku przysługuje miesięczna dieta w wysokości 2285 zł,
! Wiceprzewodniczącym Sejmiku przysługuje miesięczna dieta w wysokości 2045zł,
! Przewodniczącym komisji stałych i doraźnych Sejmiku przysługuje miesięczna
dieta w wysokości 1924 zł,
! Zastępcom przewodniczącego komisji stałych oraz komisji doraźnych przysługuje
miesięczna dieta w wysokości 1732 zł,
! Pozostałym radnym przysługuje miesięczna dieta w wysokości 1563 zł.
Na pytanie, czym się różni obecna uchwała od poprzedniej, odpowiedziała, że
proponowane wysokości diet nie różnią się od zapisanych w poprzedniej uchwale
tracącej moc. Ale w związku z podstawą, od której naliczana jest wysokość diety,
należy się spodziewać, że wysokość tej kwoty może ulec zmianie w zależności od
uchwalonego budżetu państwa i ustalonej kwoty bazowej. Wówczas zadziała
automat, że wysokość kwoty bazowej zostanie przyjęta jako podstawa i od tego będą
obliczane ustalone dziś wielkości diet dla radnych.
Przewodniczący obrad podziękował za obszerne wyjaśnienie i zapytał o pytania i
wnioski. Udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Eugeniuszowi Cichoniowi.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Eugeniusz Cichoń zgłosił, skonsultowaną i
uzgodnioną z Klubem radnych SLD, poprawkę wynikającą z treści art. 23 ust. 3
ustawy o samorządzie województwa, który brzmi w następujący sposób: „Radny jest
obowiązany brać udział w pracach organów samorządu województwa oraz
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, do których został wybrany
lub desygnowany.” W projekcie uchwały zapis w § 3 pkt. 1, tiret pierwsze w
brzmieniu: „20% za nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu Komisji, do
której należy radny” zawęża obowiązki radnego, ponieważ nie ujmuje desygnowania
do innych prac, do których wolą Sejmiku radny jest wybrany bądź desygnowany.
Stąd też wniosek, aby § 3 pkt 1 tiret pierwsze otrzymał następujące brzmienie: ”20%
za nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu organów samorządu
województwa…” (a organami jest sesja, ale przede wszystkim komisje merytoryczne)
oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych, do których został wybrany lub
desygnowany”. Tego rodzaju zapis będzie wyczerpywał wszystkie obowiązki radnego
wynikające z art. 23 ust. 3. ustawy o samorządzie województwa.
Propozycja zapisu jest zatem następująca: ”20% za nieusprawiedliwioną
nieobecność na posiedzeniu organów samorządu województwa oraz wojewódzkich
jednostek organizacyjnych, do których został wybrany lub desygnowany”.
Przewodniczący obrad poprosił o dyskusję w kwestii proponowanej poprawki. Udzielił
głosu radcy prawnemu Urzędu Marszałkowskiego Ewie Kokowskiej.
Pani Ewa Kokowska radca prawny Urzędu Marszałkowskiego zwróciła uwagę, iż
tak sprecyzowana dyspozycja tego przepisu zawęzi sankcję. Zgodnie z ustawą o
samorządzie województwa, organami samorządu województwa są: sejmik
województwa i zarząd województwa (art. 15 usw). Radny nie ma obowiązku
uczestniczyć w pracach zarządu województwa. Sejmik może powoływać ze swojego
grona stałe i doraźne komisje do wykonywania określonych zasad (art. 28 usw).
Komisje nie są organami samorządu województwa. Natomiast organami
wewnętrznymi sejmiku mogą być określane komisje, osoby pełniące funkcje.
Przewodniczący obrad
Eugeniuszowi Cichoniowi.

udzielił

głosu

Wiceprzewodniczącemu

Sejmiku
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Wiceprzewodniczący Sejmiku Eugeniusz Cichoń powołał się na interpretację
organów samorządu terytorialnego, podaną na studium podyplomowym prawa
samorządowego w PAN, że „komisje merytoryczne powoływane przez samorząd są
organami pomocniczymi, a więc są organami”.
Radny Tadeusz Kowalczyk poinformował, że pojęciem organów wewnętrznych
Sejmiku mogą być objęte rady społeczne zakładów opieki zdrowotnej, do których
radni są desygnowani przez sejmik.
Radny Jarosław Potrzeszcz zapytał, w związku z zapisem § 3 pkt. 1, tiret drugie,
jakie zadania może zlecić Przewodniczący Sejmiku radnemu? Uznał ten zapis za
zbędny.
Przewodniczący obrad udzielił głosu radcy prawnemu Urzędu Marszałkowskiego
Ewie Kokowskiej, prosząc o przedstawienie zakresu delegowania radnego przez
Sejmik lub Przewodniczącego Sejmiku.
Pani Ewa Kokowska radca prawny Urzędu Marszałkowskiego wyjaśniła, że
Sejmik jeszcze nie wie, jakie czekają go wyzwania i sytuacje, w których radny będzie
realizował swój mandat. Poddała pod rozwagę radnych treść § 3 pkt. 1, tiret drugie.
Przewodniczący obrad zapytał Wiceprzewodniczącego Sejmiku Eugeniusza
Cichonia, czy podtrzymuje swój wniosek, czy go modyfikuje, czy wycofuje?
Wiceprzewodniczący Sejmiku Eugeniusz Cichoń wycofał
proponując pozostawienie zapisu § 3 pkt. 1, tiret pierwsze.

swój

wniosek,

Przewodniczący obrad w związku z powyższym uznał za zbędne poddanie tego
wniosku pod głosowanie.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia
wysokości diet radnych Województwa Świętokrzyskiego z poprawką, że w § 3 pkt. 1,
jest usunięte tiret drugie.
Zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciwny, kto wstrzymał
się od głosowania?
Uchwała Nr II/15/02 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Województwa
Świętokrzyskiego została podjęta przez Sejmik liczbą głosów 25 „za” przy 4 głosach
wstrzymujących się. Uchwała stanowi zał. nr 29 do protokołu.

Ad 21.
Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję projekt uchwały Sejmiku w sprawie
wskazania wiceprzewodniczącego Sejmiku do określenia terminu i miejsca
wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży
służbowej przez Przewodniczącego Sejmiku. Projekt uchwały stanowi zał. nr 30 do
protokołu.
Przewodniczący obrad zaproponował upoważnienie wiceprzewodniczącego
Ryszarda Nagórnego do dokonywania wymienionych czynności.
Zapytał, czy są pytania i uwagi do tej propozycji?
W związku z brakiem pytań i uwag, poddał uchwałę pod głosowanie.
Zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciwny, kto wstrzymał
się od głosowania?
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Uchwała Nr II/16/02 w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Sejmiku do
określenia terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i
zakończenia podróży służbowej przez Przewodniczącego Sejmiku została podjęta
przez Sejmik liczbą głosów 21 „za” przy 6 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących
się. Uchwała stanowi zał. nr 31 do protokołu.

Ad 22.
Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję projekt uchwały w sprawie określenia
stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego
własnością Województwa Świętokrzyskiego używanego do celów podróży służbowej
radnego. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
Przewodniczący obrad zapoznał radnych z projektem uchwały w ww. sprawie.
Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?
Udzielił głosu radnemu Jarosławowi Potrzeszcz.
Radny Jarosław Potrzeszcz zapytał o wysokość stawek obowiązujących do tej
pory.
Przewodniczący obrad udzielił głosu Annie Rzepce – Dyrektor Kancelarii Sejmiku,
prosząc o objaśnienia.
Dyrektor Kancelarii Sejmiku Anna Rzepka – poinformowała, że na podstawie § 5
ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych, na wniosek radnego przewodniczący sejmiku województwa
może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie
będącym własnością samorządu województwa. W takim przypadku radnemu
przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu,
określonych przez sejmik województwa na podstawie przepisów w sprawie
warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością
pracodawcy. Zwrot kosztów podróży przysługuje wg stawek określonych w § 2 ust. 1
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących
własnością pracodawcy. Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa
pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być
wyższe niż: dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 90 cm3 –
0,4488 zł, a dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900
cm3 – 0,7195 zł. Stawki te ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu
średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonemu w
ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.
Przewodniczący obrad podziękował za wyjaśnienie i zapytał, czy było ono
wyczerpujące.
Radny Jarosław Potrzeszcz uznał wyjaśnienie za wyczerpujące.
Przewodniczący obrad, w związku z brakiem kolejnych pytań, uwag i wniosków
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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Zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciwny, kto wstrzymał
się od głosowania?
Większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się Sejmik podjął uchwałę Nr
II/17/02 w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu
samochodowego nie będącego własnością Województwa Świętokrzyskiego
używanego do celów podróży służbowej radnego. Uchwała stanowi załącznik nr 33
do protokołu.

Ad 23.
Radni otrzymali wraz z zaproszeniem projekt uchwały w sprawie zmian budżetu
województwa na 2002r. Projekt uchwały stanowi zał. nr 34 do protokołu.
Przewodniczący obrad poprosił Marszałka Województwa o uzasadnienie projektu
uchwały.
Marszałek Województwa Franciszek Wołodźko na wstępie usprawiedliwił
szczegółowość uzasadnienia projektu brakiem komisji problemowych (szczególnie
Komisji Budżetu i Finansów) i koniecznością debaty na sesji w sprawach nie
cierpiących zwłoki, a do takich zaliczają się zmiany budżetu województwa na
2002 rok. Istotą tego projektu jest przyjęcie do budżetu z zewnątrz kwoty 73.200 zł.
(szczegóły w projekcie uchwały). Z powodu kończącej się w br. licencji na program
informatyczny służący do rozliczeń środków z opłat związanych z ochroną
środowiska, zachodzi konieczność jego wymiany. Obecny program schodzi z
użytkowania i jesteśmy ostatnim województwem, które się nim jeszcze posługuje.
W roku bieżącym na zakup tego programu jest określona po przetargu kwota
73.200 zł, środki te pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Aby
można zrealizować ten zakup, należy przyjąć do budżetu tę kwotę po stronie
przychodów i wydatkować ją, zgodnie z przeznaczeniem, na zakup tego programu
informatycznego.
Przewodniczący obrad zapytał o uwagi, wnioski do przedstawionego projektu
uchwały.
Radny Jarosław Potrzeszcz zwrócił się o podanie nazwy firmy, która wygrała
przetarg na nowe oprogramowanie.
Marszałek Województwa Franciszek Wołodźko – poinformował, że na ten program
ma monopol jedna firma „Atmoterm” z Opola - autor programu, którym posługują się
wszystkie województwa. Przetarg był rozpisany, natomiast 15 województw i NFOZ
używają jednego programu, nie ma szans na to zakup innego programu.
Przewodniczący obrad podziękował za wyjaśnienie i zapytał, czy są jeszcze pytania
i uwagi.
W związku z brakiem dalszych pytań, uwag i wniosków poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
Zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciwny, kto wstrzymał
się od głosowania?
Uchwała Nr II/18/02 w sprawie zmian budżetu województwa na 2002r. została
przyjęta przez Sejmik jednogłośnie i stanowi załącznik nr 35 do protokołu.
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Ad 24.
W sprawach różnych:
Przewodniczący obrad poinformował, że na jego ręce wpłynęły dwa pisma:
1) protokół z posiedzenia Klubu radnych Samoobrony RP, z którego treścią
zapoznał radnych. Dokument ten stanowi zał. nr 36 do niniejszego protokołu.
Przy okazji Przewodniczący obrad zaapelował do radnych Sejmiku, by uczestniczyli
w pracach co najmniej 2 komisji.
2) Wniosek radnego Sławomira Szarka w sprawie ustalenia soboty, jako dnia
odbywania sesji (zał. nr 2a do protokołu).
Przewodniczący obrad zaproponował radnym, aby sesje Sejmiku odbywały się w
poniedziałki, aby Parlamentarzyści mieli możność uczestniczenia w obradach.
Kontakt z Parlamentarzystami jest Sejmikowi bardzo potrzebny. Za poniedziałkiem
optują też wiceprzewodniczący Sejmiku.
Korzystając z uprawnienia zawartego w § 18 Statutu, stwierdził, że sesje zwyczajne
odbywać się będą w poniedziałki, od godz. 10.00. W przypadku pilnej potrzeby, sesja
odbywać się będzie w innym terminie, w zależności od nadzwyczajnej przyczyny.
Przewodniczący obrad poinformował, że następna sesja Sejmiku odbędzie się w tej
samej sali w dniu 9 grudnia 2002 r. o godz. 10.00. Na następnym posiedzeniu Sejmik
będzie zatwierdzał składy Komisji oraz wybierał Przewodniczących Komisji.
Radny Jarosław Potrzeszcz zwrócił się z pytaniem, kiedy radni otrzymają projekt
budżetu województwa na 2003r.? Ze względu na obszerność dokumentu wskazane
byłoby przekazanie go radnym z odpowiednim wyprzedzeniem. Stosownie wcześniej
powinny być przekazywane radnym wszystkie inne materiały.
Przewodniczący obrad poprosił Marszałka Województwa o wyjaśnienie.
Marszałek Województwa poinformował, że w chwili obecnej Sejmik jeszcze nie jest
w pełni ukształtowany, dopiero dzisiaj powołany został Zarząd, nie ma jeszcze
Komisji stałych, praca Sejmiku odbywa się w sposób doraźny. Podejmowane przez
Sejmik projekty uchwał przygotowywane są przez Kancelarię Sejmiku. Zgodnie
z zobowiązującą procedurą, wypracowywane merytorycznie w departamentach
Urzędu Marszałkowskiego projekty uchwał, po przyjęciu przez Zarząd trafiają do
komisji problemowych. Jednakże szczególnie pod koniec roku, zgodnie z procedurą
związaną z uchwałą budżetową, pojawiają się sytuacje przymusowe. Czteroletnie
\doświadczenie wskazuje, że z obawy przed utratą niewykorzystanych do 31 grudnia
środków z dotacji, które mogą być przekazane do budżetu województwa w ostatnich
dniach miesiąca grudnia, zajdzie potrzeba zwołania sesji w tym czasie. Wyraził
nadzieję, że już na kolejne sesje radni otrzymają kompletne materiały ze stosownym
wyprzedzeniem. Natomiast zapoznanie radnych ze strukturą organizacyjną Urzędu
Marszałkowskiego i kompetencjami poszczególnych departamentów jest jednym z
celów zapowiadanego wcześniej spotkania Zarządu Województwa z poszczególnymi
Klubami radnych.
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Ad 25.
Przewodniczący obrad podziękował uczestnikom sesji za obecność i ogłosił za
zamknięte obrady II sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarze obrad

Przewodniczący Sejmiku

Wacław Berens
Marian Budziosz

Stefan Józef Pastuszka

Protokół sporządziły:
Barbara Loch
Barbara Chrzęszczyk.
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