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SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP     
e - świętokrzyskie coraz bliżej finału 
 
- Te wszystkie projekty są ze sobą komplementarne i mają jeden cel: poprzez usprawnienie pracy jednostek 
samorządu terytorialnego, mają ułatwić życie obywatelowi, który nie będzie musiał wielokrotnie odwiedzać 
urzędu -  tak wicemarszałek Grzegorz Świercz określił realizowane w Świętokrzyskiem zadania, związane z 
rozbudową infrastruktury informatycznej i budową Systemu Informacji Przestrzennej. Projekty prowadzone w 
partnerstwie z gminami i powiatami, przy znaczącym udziale środków unijnych, są już wykonane w 80 
procentach. Mówiono o tym podczas konferencji w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.Pierwsze zadanie 
nosi nazwę „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i ma na celu wzrost 
bezpieczeństwa systemów oraz sieci informatycznych w gminach, powiatach województwa oraz wdrożenie w 
urzędach systemów dziedzinowych i elektronicznego obiegu dokumentów. Jak poinformowała  Monika Świercz 
- kierownik projektu, Urząd Marszałkowski realizuje go w porozumieniu z wszystkimi jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz Prokuraturą Okręgową w Kielcach i Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim. W ramach tego 
projektu, portal Wrota Świętokrzyskie został rozbudowany o dwa nowe serwisy: dla niewidomych i 
niedowidzących oraz multimedialny. Zakończenie wartego ponad 40 milionów złotych zadania (85 procent tej 
kwoty pochodzi z RPO) zaplanowano w połowie przyszłego roku. W tym czasie ma być także sfinalizowany 
projekt pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego". 
Marek Gołuch, kierownik tego przedsięwzięcia tłumaczy, że system pozwoli na zebranie w jednym miejscu 
aktualnych, wiarygodnych informacji z wielu dziedzin m.in.: na temat nieruchomości, dróg, kolei, obiektów 
ochrony zdrowia, zabytków, zarządzania kryzysowego ale i relacji społecznych czy demograficznych. 
Podniesie to atrakcyjność województwa zarówno w oczach mieszkańców, jak i inwestorów. Dostęp do danych 
będzie możliwy za pomocą geoportali, działających na poziomie województwa i powiatów. - Jesteśmy jedynym 
województwem w kraju, które realizuje projekt z wszystkim jednostkami samorządu terytorialnego – zauważył 
Marek Gołuch i poinformował, że w zadanie zaangażowanych jest 116 podmiotów. Wicemarszałek Grzegorz 
Świercz podkreślał ogrom pracy, jaki włożono przy tych projektach. Trzeba było pogodzić interesy wielu 
podmiotów, odpowiedzieć na setki pytań firm i zmieścić się w normach czasowych narzuconych przez Unię 
Europejską. W tej chwili gminy, powiaty otrzymały już sprzęt i trwa wdrażanie oprogramowania. 



PORTAL „ONET.PL”  
Zarząd województwa z absolutorium 
 
Świętokrzyski sejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa świętokrzyskiego z tytułu 
wykonania budżetu na 2013 rok. Działania władz krytykowali radni PiS, m.in. za brak, w ich 
opinii, działań proinwestycyjnych. Jak poinformowała skarbnik województwa Maria Fidzińska-
Dziurzyńska w 2013 roku plan dochodów budżetu po zmianach został zrealizowany w 94,22 
proc. na kwotę 639,6 mln zł. Wydatki natomiast wyniosły 734,3 mln zł, czyli 90,12 proc. planu. 
Deficyt budżetowy wyniósł 94,6 mln zł i został pokryty środkami z kredytów, nadwyżki 
budżetowej z lat ubiegłych oraz z wolnych środków. Przy okazji debaty wokół sprawozdania z 
wykonania budżetu, zarząd województwa spotkał się z krytyką opozycji. Według radnego PiS 
Mieczysława Gębskiego władze powinny spojrzeć nie tylko na liczby, ale także na kondycję 
ekonomiczną i demograficzną regionu. - Świadczy o niej m.in. wysokie bezrobocie, masowa 
emigracja oraz upadek wielu firm - mówił Gębski. Jego zdaniem samorząd powinien skupić się 
m.in. na przyciąganiu dużych inwestorów, którzy byliby w stanie stworzyć wiele nowych miejsc 
pracy. Wtórował mu jego klubowy kolega Bogdan Latosiński, według którego władze 
samorządowe regionu m.in. niewłaściwie zarządzają placówkami ochrony zdrowia i jednostkami 
kulturalnymi. - Opozycja nie po raz pierwszy korzysta ze swojego wilczego prawa krytyki. 
Czasem boli, że w tym potoku różnego rodzaju argumentów na »nie« nie pojawia się ani jedna 
rzecz, która opozycji się podobała, lub którą można ocenić pozytywnie. O to mam pretensje i 
dziś je wyraziłem – powiedział dziennikarzom marszałek województwa Adam Jarubas (PSL). Za 
przyjęciem absolutorium głosowało 17 radnych sejmiku, przeciw było trzech, dwoje radnych 
wstrzymało się od głosu. 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Urząd Marszałkowski z nową elewacją 
 
Zakończył się remont elewacji budynku Urzędu Marszałkowskiego. Przy okazji odnowiono 
także hol i biuro obsługi interesantów. Rzecznik prasowy marszałka Iwona Sinkiewicz 
informuje, że wkrótce rozpocząć ma się modernizacja pozostałych pomieszczeń i pokoi. 
Jest ona konieczna, bo do gmachu mają się przenieść z budynku A wszystkie jednostki i 
wydziały podległe marszałkowi. W tym także zarząd województwa. Modernizacja  ma 
potrwać do marca 2016 roku. W tym samym czasie będzie przebudowywany urząd 
wojewódzki. Prace rozpoczęły się od budynku C1, w którym siedzibę miało starostwo 
kieleckie i gmachu B, czyli tzw. „okrąglaka”. Remontowany jest też łącznik pomiędzy 
urzędami. Rzecznik prasowy wojewody Agata Wojda informuje, że prace zostały 
podzielone na kilka etapów. W styczniu rozpocznie się przebudowa gmachu A. Wówczas 
część instytucji przeniesie się do opuszczonych przez starostwo pomieszczeń budynku 
C1, który do tego czasu ma zostać wyremontowany. Docelowo mają się w nim znaleźć  
kuratorium oświaty, delegatura krajowego biura wyborczego, czy centrum powiadamiania 
ratunkowego, które obecnie mieści się przy ulicy Sandomierskiej. Kompleks budynków 
urzędu wojewódzkiego powstał na początku lat 70-tych i dotychczas  nie był gruntownie 
remontowany. 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Zwalniani nauczyciele mogą liczyć na pomoc WUP 
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach będzie realizował projekt wsparcia dla nauczycieli i 
pracowników oświaty, którzy zostali zwolnieni lub niebawem stracą pracę. Z pomocy 
będzie mogło skorzystać 540 osób - poinformował na naszej antenie koordynator 
projektu, Paweł Lulek. "100 uczestników programu może otrzymać dotacje na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 40 tysięcy złotych. Osoby te mogą 
liczyć także na profesjonalną pomoc ekspertów: doradców zawodowych i psychologów" - 
powiedział Paweł Lulek. Dla nauczycieli przygotowano też studia podyplomowe i 
szkolenia, które pomogą znaleźć pracę w innej branży. Gość Radia Kielce podkreślił, że 
jest to pierwszy program skierowany do tak wąskiej grupy. Dla każdego uczestnika 
zostanie opracowany indywidualny program działania i profil kariery. Paweł Lulek 
zapewnił, że realizacja projektu została poprzedzona analizą sytuacji na rynku pracy i 
oczekiwaniami tej grupy zawodowej. Badania prowadził kielecki oddział Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. Umowa dotycząca realizacji projektu ma zostać podpisana w 
ciągu kilku najbliższych dni. 
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