
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ NR XXVIII/12 
z XXVIII sesji Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego 
z 26 listopada 2012 r. 



Protokół nr XXVIII/12  

z XXVIII sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w dniu 26 listopada 2012 r. 

 

XXVIII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się 26 listopada 2012r. 

o godz. 12:00 w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

 

 Obrady otworzył Lech Dymarski Przewodniczący Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. Przewodniczący SWW stwierdził quorum na sali. Ustawowy skład Sejmiku 

stanowi 39 radnych. W obradach XXVIII Sesji SWW wzięło udział 36 radnych, według listy 

obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

 W posiedzeniu uczestniczyli także członkowie Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego oraz zaproszenia goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2                   

do protokołu). 

  

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 
Przewodniczący Lech Dymarski zaproponował wprowadzenie do porządku obrad 

sesji następujących punktów: 

- Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów ustalania dla samorządów powiatowych kwot 

środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych 

fakultatywnych zadań. 

- Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli 

szkół, placówek, zakładów kształcenia nauczycieli i kolegium pracowników służb 

społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 

i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2012. 



- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej 

działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie 

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych SWW. 

 

Radny Marcin Porzucek złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 

dotyczącego budowy regionalnego ośrodka radioterapii w Pile. Przypomniał, że w dn. 

16.11.2010r. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Bugajski 

wtedy Starosta Pilski, dyrekcja Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu oraz 

Szpitala Powiatowego w Pile podpisali list intencyjny w sprawie budowy ww. ośrodka. 

Radny przypomniał informację opracowaną przez Biuro Prasowe UMWW, w której 

zaznaczono, iż wyrazem ostatecznego porozumienia stron w zakresie realizacji 

przedsięwzięcia będzie zawarcie w terminie 3 miesięcy od daty podpisania listu, umowy 

określającej sfinalizowanie przedsięwzięcia, w związku z tym planowano je zakończyć 

najpóźniej w 2013r. Radny zaznaczył, iż z informacji jakie otrzymał w minionym czasie, 

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu przygotowało treść porozumienia, a zatem 

w opinii radnego przedsięwzięcie może zakończyć się dopiero w 2016 roku.  

 

Przewodniczący SWW Lech Dymarski zaproponował, aby radny o powyższą 

informację ubiegał się w punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”. Punkt zaproponowany 

przez radnego M. Porzucka nie został wprowadzony do porządku obrad. 

 

 Porządek obrad XXVIII Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego uzupełniony 

o 4, punkty został przyjęty jednogłośnie. 

 

PORZĄDEK OBRAD  

XXVIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

26 listopada  2012 r/godz.1200/. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 

4.  Ślubowanie radnego. 



5. Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia wygaśniętego mandatu Radnego Województwa 

Wielkopolskiego. /druk nr  1/ 

6. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Woj. Wlkp. na 2013rok i lata następne - I 

czytanie. /druk nr 2/ 

7.Projekt Budżetu Woj. Wlkp. na 2013rok – I czytanie. /druk nr 3/ 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII / 281/11 SWW  z dnia 19  grudnia 2011r 

w sprawie:  budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012. /druk nr 4/ 

9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/ 280/11 SWW z dnia 19 grudnia 2011r w 

sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok  i 

lata następne. /druk nr 5/ 

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji Województwa 

Wielkopolskiego. /druk nr 6/ 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/734/10 SWW z dnia 5 lipca 2010r. w 

sprawie  gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki 

budżetowe, prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 

września 1991roku. /druk nr 7/ 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  SWW w sprawie gromadzenia na wydzielonym 

rachunku dochodów przez samodzielne jednostki budżetowe prowadzące działalność 

określoną u ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r ./druk nr 8/ 

13. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia Informacji Wielkopolskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o stanie środowiska na obszarze Województwa 

Wielkopolskiego w roku  2011. /druk nr 9/ 

14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Województwa  

Wielkopolskiego na lata 2012-2015.  /druk nr 10/ 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pępowo. /druk nr 11/ 

16. Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2013. /druk nr 12/ 

17.Podjęcie  uchwały   w sprawie uchwalenia  Programu współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2013. /druk nr 13/  

18. Podjęcie  uchwały   w sprawie zatwierdzenia rocznego programu działalności 

Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2013rok.  /druk nr 14 / 



19. Podjęcie  uchwały   w sprawie zatwierdzenia cennika usług świadczonych przez 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. /druk nr 15/ 

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę XXI/357/12 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 

przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego 

oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami 

samorządu terytorialnego. /druk nr 16/ 

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę XXI/358/12 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 

przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego 

oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami 

samorządu terytorialnego. /druk nr 17/ 

22.Regionalny transport lotniczy w Wielkopolsce. /druk nr 18/ 

23. Podjęcie  uchwały   w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy 

Województwem Wielkopolskim a Miastem Poznań.  /druk nr 19/ 

24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu. 

/druk nr 20/ 

25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w 

Koninie.  /druk nr 21/ 

26. Podjęcie  uchwały   w sprawie nadania statutu Pogotowiu Ratunkowemu w Kaliszu. /druk 

nr 22/ 

27 Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjno- 

Kardiologicznemu w Kowanówku. /druk nr 23/ 

28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w 

Lesznie. /druk nr 24/ 

29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi 

Reumatologicznemu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki 

Zdrowotnej w Śremie.  /druk nr 25/ 

30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i 

Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. /druk nr 26/ 

31. Podjęcie uchwały  w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki 

Psychiatrycznej w Sokołówce.  /druk nr  27/ 

32. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Profilaktyki i Epidemiologii 

Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej w Poznaniu. /druk nr 28/ 



33. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu 

Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. /druk nr  29/ 

34. Podjęcie  uchwały   w sprawie połączenia Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i 

Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu i Wielkopolskiego 

Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy im. Władysława Biegańskiego w 

Chodzieży. /druk nr  30/ 

35. Podjęcie  uchwały   w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. 

Ludwika Perzyny w Kaliszu i Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu. /druk nr 31/ 

36. Podjęcie  uchwały   w sprawie odmowy wydania zgody na zamianę wierzyciela 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Koninie. /druk nr 32/ 

37. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Wągrowieckiemu  i Powiatowi 

Pilskiemu zadań samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na 

rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w 

szczególności przez dzieci i młodzież. /druk nr  33/ 

38.Informacja o działalności Magazynu Samorządowego „Monitor Wielkopolski”. /druk nr 

34/ 

39. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego IV kadencji podjętych w III kwartale 2012 roku (sesje XXIV, 

XXV, XXVI). /druk nr 35/ 

40. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku . /druk nr  36/ 

40 A. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów ustalania dla samorządów powiatowych 

kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz 

finansowanie innych fakultatywnych zadań. 

40 B. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli 

szkół, placówek, zakładów kształcenia nauczycieli i kolegium pracowników służb 

społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 

szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2012. 

40 C. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej 

działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie 

40 D. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych SWW. 



41.Interpelacje i zapytania radnych. 

42. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 3. Wybór sekretarzy obrad. 

 

 Sekretarzami obrad zostali jednogłośnie wybrani radni: Bartosz Dziewiałtowski-

Gintowt  oraz Andrzej Mrozi ński. 

 

 

Ad. 4. Ślubowanie radnego. 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski poinformował, iż mandat Radnego 

Województwa Wielkopolskiego w miejsce zmarłego Kazimierza Kościelnego obejmie pan 

Seweryn Kaczmarek, który złożył uroczyste ślubowanie. 

 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia wygaśniętego mandatu Radnego 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVIII/503/12 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

 

Ad. 6. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Woj. Wlkp. na 2013rok i lata 

następne-I czytanie. 

 Głos w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego zabrał Marszałek Marek 

Woźniak. Marszałek zwrócił uwagę, iż w związku z trudna sytuacja gospodarczą w kraju, 

prace nad budżetem na 2013 rok nie były łatwe. Innym czynnikiem był niższy, niż się 

spodziewano, poziom dochodu, duży front inwestycyjny prowadzony przez województwo 

oraz rosnące w związku z tym zadłużenie. Marszałek zaznaczył również, iż budżet ten jest 

bardzo ambitny biorąc pod uwagę wydatki majątkowe, które stanowią aż 46,86% budżetu, co 

pozwala na maksymalne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej, czyli realizację strategii 



prowadzonej od kilku lat w tym zakresie. Kluczowymi dziedzinami w przyszłorocznym 

budżecie są: transport i łączność, melioracje oraz ochrona zdrowia. Ważnym elementem 

projektu są także cięcia w wydatkach bieżących – tzw. „5-10-15”. O 5% obniżono wydatki na 

kulturę, o 10% wydatki departamentów UMWW i jednostek podległych i o 15% wydatki na 

promocję województwa i współpracę międzynarodową. Marszałek zwrócił jednak uwagę, iż 

występują także dziedziny objęte ochroną, takie jak: spółki wodne (dotacje 1mln zł rocznie) 

oraz stowarzyszenia sportowe (zwłaszcza te, które wspierają sport wśród dzieci i młodzieży). 

Na zakończenie Marszałek zaznaczył, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej i licznych cięć 

wydatków w poszczególnych dziedzinach, Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

realizuje zadania ustawowe oraz zachowuje ciągłość aktywności w dziedzinie wydatków 

majątkowych. 

 Następnie głos zabrała Skarbnik Województwa Wielkopolskiego, pani Elżbieta 

Kuzdro-Lubi ńska, która uszczegółowiła wypowiedź Marszałka. Pani Skarbnik dokonała 

prezentacji przedstawiając podstawowe założenia projektu budżetu, sytuację gospodarczą 

Wielkopolski na tle kraju, wynik finansowy oraz strukturę dochodów i wydatków budżetu w 

2013 roku. Szczegółowo przedstawiła także plany dotyczące poszczególnych dziedzin 

budżetu oraz sytuację związaną ze wskaźnikiem zadłużenia i płynnością finansową.  

 Do wypowiedzi przedmówców odniosła się w pierwszej kolejności radna Małgorzata 

Stryjska. Skierowała ona zapytanie dotyczące ochrony zdrowia w dziale 8514 - medycyna 

pracy. Czy dotacja do SPZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycyny Pracy na poziomie 

5mln zł. w 2013 roku - kiedy w roku 2012 wynosiła 6mln zł - oznaczać ma likwidację 

ośrodków zamiejscowych? Taka sytuacja byłaby ogromnym utrudnieniem dla Wielkopolan, 

dlatego należałoby ponownie rozważyć dotację w wysokości 6mln zł na ww. centrum. 

 Następnie głos w imieniu Klubu Radnych SLD zabrał radny Maciej Wi śniewski. Na 

wstępie zaznaczył, iż wszelkie wnioski dotyczące projektu budżetu ze strony Klubu Radny 

SLD zostaną wniesione podczas posiedzeń Komisji SWW. Zaapelował jednak do Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego, aby w budżecie na 2013 rok uwzględnić kwotę 250 tys. zł na 

zakup ultrasonografu, dzięki któremu przy - współpracy z Szpitalem Ginekologiczno-

Położniczym UM  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – można by realizować 

w Wielkopolsce rządowy program dotyczący in vitro. Zasugerował także, że w razie 

konieczności jest w stanie przedstawić źródła sfinansowania tegoż zakupu. 

 W dalszej kolejności radny Jan Mosiński zwrócił uwagę, iż projekt budżetu 

w dalszym ciągu podtrzymuje status quo jeżeli chodzi o różnice poziomu rozwoju 

gospodarczego między metropolią poznańską a pozostałymi subregionami. Radny zaapelował 



także, aby w budżecie na 2013 rok ująć środki na zakup używanego ambulansu RTG dla 

Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. Jak wynika z informacji, które radny otrzymał od 

Wicemarszałka Leszka Wojtasiak, obecnie Województwo Wielkopolskie nie dysponuje 

kwotą 100tys. zł na ten cel, jednakże w przyszłorocznym budżecie należałoby ściąć inne 

wydatki i przeznaczyć tę sumę za zakupu ambulansu dla tejże jednostki medycznej. Następnie 

radny poparł postulat radnej Małgorzaty Stryjskiej dotyczący Wielkopolskiego Centrum 

Medycyny Pracy. Przypomniał, że dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, 

pan Wojciech Grzelak wypowiedział lokal dla kaliskiego oddziału Centrum, a zatem w opinii 

radnego, można spodziewać się, że planowana jest jego likwidacja. 

 Następnie głos w dyskusji zabrał radny Zbigniew Czerwiński,   który stwierdził, że 

kiedy roku 2008 pojawił się w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych kryzys 

gospodarczy, to opozycja  zwracała uwagę na to, że należy bardzo wstrzemięźliwie 

podchodzić do wydatków bieżących, żeby były środki na wydatki inwestycyjne. Nie 

proponowano jakiś radykalnych cięć, tylko utrzymanie pewnego poziomu  bazowego. Gdyby 

skorzystano z tych rad, mielibyśmy przynajmniej 50-60 mln zł. więcej w tej chwili. Czyli rok 

2014, który jest końcowym rokiem naszej kadencji, tworzyłby nam pewną rezerwę, której w 

tej chwili nie mamy. Następnie odniósł się do  WPF na 2013r. Zauważył, że  Pani Skarbnik 

powiedziała, iż pewnych rzeczy nie widać, np. środków na szpital matki i dziecka. 

Rozumiem, że nie jesteśmy w stanie ich zaprojektować – stwierdził -   ale jako rozsądny 

gospodarz musimy tworzyć sobie nadwyżkę operacyjną, żebyśmy byli w stanie ten szpital 

zbudować. Jeżeli byśmy zakładali, że zyskamy partnera publiczno – prywatnego, który 

chciałby zbudować ten szpital angażujący ok. 400 mln zł., to zakładając, że jest instytucją 

prawie charytatywną, czyli chciałby zwrot z kapitału 5%, to po 30 latach rozpoczynając spłatę 

kapitału natychmiast po inwestycji, spłacimy ok. 900 mln zł. Jeżeli będzie chciała 8- lub 10-

procentowego zwrotu z inwestycji, to będzie przynajmniej 1,5 mld.  

Odnosząc się do  kwoty poręczeń – 131 mln – zauważył, że  jest wynikiem  braku 

nadzoru nad jednostkami ochrony zdrowia. Gdyby reagowano na sygnały płynące z placówki 

( szpital w Lesznie ) w roku 2010, na początku roku 2011, może niepotrzebny byłby kredyt na 

poziomie 26mln – może starczyłoby 8 mln, może 10 mln?. 

Kolejnym problem jest zdaniem mówcy taki, że w  WPF nie ma środków związanych 

z chociażby eksploatacją i serwisowaniem kupowanych EZ-tów.  Koszt szynobusu, to jest 

około 7-8mln, koszt rewizji generalnej po 5 latach to jest ¼ zakupu. Stosując analogię, jeżeli 

Elfa kupujemy za 23mln, to po 5 latach trzeba wygenerować środki – ok. 5mln na rewizję, 

plus oczywiście pierwsze, drugie, trzecie przeglądy. Oczywiście można pewne rzeczy robić, 



tak jak to robiły do tej pory Przewozy Regionalne czyli dekapitalizując majątek – nie robić 

serwisów, nie robić przeglądów, jeździć tak jak się jeździ. Tylko chyba nie taki jest cel, nie po 

to wydajemy blisko 0,5mld zł, żeby ten majątek w krótkim czasie się zdekapitalizował.  

Następnie radny odczytał serię  poprawek dotyczących przesunięć. Poprawki te 

podzielone zostały na te dotyczące cięć w wynagrodzeniach pracowników UMWW oraz 

jednostek podległych -  co pozwoliłoby uzyskać 3 577 437,16zł oraz na dotyczące cięć 

wydatków bieżących UMWW oraz jednostek podległych – otrzymano by kwotę 

3 747 723,74zł. Radny zaproponował, iż środki te można przeznaczyć na zmniejszenie 

deficytu oraz stworzenie pewnej rezerwy umożliwiającej sfinansowanie ewentualnych prac 

projektowych nad budową Szpital Matki i Dziecka w Poznaniu. Zapowiedział, że te poprawki 

prześle potem elektronicznie Skarbnikowi Województwa i do  Departamentowi Finansów. 

( Poprawki stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski ogłosił 30-minutową przerwę. Następnie 

wznowiono obrady. 

 

 

Ad. 7. Projekt budżetu Woj. Wlkp. na 2013rok – I czytanie. 

 

 Do wypowiedzi radnego Z. Czerwińskiego w zakresie oświaty odniósł się Członek 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski. Po pierwsze, zwrócił on uwagę, 

iż po raz pierwszy budżet oświatowy został zbilansowany subwencją. Następnie mówca 

zaznaczył, że zwiększenie płac w zakresie oświaty nie było związane z decyzjami Zarządu 

czy Departamentu Edukacji, a podyktowała je Karta Praw Nauczyciela. Na koniec 

przypomniał, iż nie można zmieniać subwencji oświatowych, gdyż pochodzą one z budżetu 

państwa. 

 Do wypowiedzi pana T. Bugajskiego odniósł się radny Zbigniew Czerwiński, który 

przypomniał, iż subwencja oświatowa jest naliczana wg pewnego wskaźnika, a nie stanowi 

dotacji celowej. W poprzednich latach samorząd dokładał środki do zadań oświatowych, zaś 

w obecnej sytuacji - przy odpowiednich oszczędnościach - można by wygenerować 

i przesunąć środki będące pewnego rodzaju rekompensatą za lata poprzednie.  

 

 



Ad. 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/281/11 SWW  z dnia 19  grudnia 

2011r w sprawie:  budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta przy 10 głosach wstrzymujących.. 

Uchwała Nr XXVIII/504/12 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/ 280/11 SWW z dnia 19 grudnia 

2011r w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 

2012 rok  i lata następne. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta przy 6 głosach wstrzymujących.. 

Uchwała Nr XXVIII/505/12 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta przy 6 głosach wstrzymujących.. 

Uchwała Nr XXVIII/506/12 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/734/10 SWW z dnia 5 lipca 

2010r. w sprawie  gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez 

samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o 

systemie oświaty z dnia 7 września 1991roku. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVIII/507/12 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 



 

Ad. 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  SWW w sprawie gromadzenia na 

wydzielonym rachunku dochodów przez samodzielne jednostki budżetowe prowadzące 

działalność określoną u ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVIII/508/12 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia Informacji Wielkopolskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o stanie środowiska na 

obszarze Województwa Wielkopolskiego w roku  2011. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta przy 6 głosach wstrzymujących. 

Uchwała Nr XXVIII/509/12 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska 

Województwa  Wielkopolskiego na lata 2012-2015.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta przy 6 głosach wstrzymujących. 

Uchwała Nr XXVIII/510/12 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pępowo. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVIII/511/12 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

 



Ad. 16. Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu 

współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 

2013. 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął informację. 

 

 

Ad. 17. Podjęcie  uchwały   w sprawie uchwalenia  Programu współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2013. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVIII/512/12 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

 

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego programu działalności 

Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2013rok. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVIII/513/12 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia cennika usług świadczonych przez 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVIII/514/12 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

 



Ad. 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę XXI/357/12 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom 

samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem 

Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVIII/515/12 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

 

Ad. 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę XXI/358/12 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom 

samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem 

Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVIII/516/12 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

 

Ad. 22. Regionalny transport lotniczy w Wielkopolsce. 

 

 Głos w sprawie materiału zabrał radny Marcin Porzucek. Przypomniał on, iż podczas 

prac nad aktualizacją strategii dla województwa, rozmawiano o wsparciu lotnisk i lądowisk 

w zakresie niszowych form transportu lotniczego szczególnie general aviation. Zwrócił się 

z zapytaniem jakie to formy działania i wsparcia w zakresie general aviation będą 

proponowane lotniskom i lądowiskom w Wielkopolsce – szczególnie w rejonie pilskim? Przy 

okazji radny przypomniał także, że w zeszłym roku na konferencji prasowej w Pile 

Wicemarszałek Leszek Wojtasiak poświadczył publicznie nieprawdziwe plany działania 

województwa w zakresie wsparcia lotnictwa w Pile. 

 Następnie głos zabrał radny Jan Mosiński, który zwrócił uwagę, 

iż w przedstawionym materialne nie odnalazł zapisu dotyczącego lotniska w Michałkowie. 



Większość zapisów dotyczy poznańskiego lotniska Ławica, co w dalszym ciągu zwiększa 

dysproporcje między Poznaniem a pozostałymi obszarami Wielkopolski. W związku z tym 

skierował zapytanie, czy w strategii rozwoju lotnictwa w Wielkopolsce znajdzie się zapis 

dotyczący lotniska w Michałkowie? 

 Do wypowiedzi przedmówców ustosunkował się Wojciech Jankowiak, 

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Zwrócił on uwagę na nazwę 

przedstawianego materiału, z której wynik, że dotyczy on obecnego stanu w zakresie 

transportu lotniczego. Kwestie związane z przyszłością lotnictwa w Polsce powinny znaleźć 

swój zapis w innym materiale. Jeżeli jest taka wola, można punkt dotyczący planów rozwoju 

wielkopolskiego lotnictwa uwzględnić w porządku obrad przyszłych sesji Sejmiku. Lotnisko 

w Michałkowie jest lotniskiem aeroklubowym, sportowym i nie jest związane z transportem 

środkami lotniczymi.  

 Radny Rafał Żelanowski zwrócił uwagę, iż transport lotniczy odbywa się za pomocą 

samolotów pasażerskich na liniach lotniczych i nie dotyczą lotnisk sportowych, takich jak np. 

obiekt w Michałkowie. Lotniska tego typu nie spełniają zadań na poziomie transportu 

regionalnego. 

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął informację. 

 

 

Ad. 23. Podjęcie  uchwały   w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Poznań. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym. 

Uchwała Nr XXVIII/517/12 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

 

Ad. 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w 

Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVIII/518/12 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 



 

 

Ad. 25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi 

Zespolonemu w Koninie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVIII/519/12 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

 

Ad. 26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Pogotowiu Ratunkowemu w 

Kaliszu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta przy 2 głosach przeciwnych. 

Uchwała Nr XXVIII/520/12 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

 

Ad. 27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjno-  

Kardiologicznemu w Kowanówku. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVIII/521/12 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

 

Ad. 28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi 

Zespolonemu w Lesznie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta przy 1 głosie przeciwnym. 

Uchwała Nr XXVIII/522/12 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

 



Ad. 29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi 

Reumatologicznemu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki 

Zdrowotnej w Śremie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XXVIII/523/12 stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

 

Ad. 30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum 

Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XXVIII/524/12 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

 

Ad. 31. Podjęcie uchwały  w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Zakładowi 

Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XXVIII/525/12 stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Ad. 32. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Profilaktyki i 

Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej w Poznaniu.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XXVIII/526/12 stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

 

 



Ad. 33. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu 

Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XXVIII/527/12 stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

 

Ad. 34. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii 

i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu i Wielkopolskiego 

Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy im. Władysława Biegańskiego w 

Chodzieży. 

 Głos w sprawie zabrał radny Marcin Porzucek, który zasugerował, iż słowo 

„połączenie” w ostatecznym zamiarze ma doprowadzić do przejęcia. Poinformował również, 

że w wyniku połączenia pracę mają stracić 43 osoby – wszystkie z placówki w Chodzieży – 

informacja ta przedstawiona została radzie społecznej na łamach opracowania 

przygotowanego przez dyrekcję szpitala w Poznaniu. 

 Do wypowiedzi radnego ustosunkował się dyrektor Wielkopolskiego Centrum 

Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu, pan dr hab. 

prof.nadzw. Aleksander Barinow-Wojewódzki. Potwierdził, iż podczas ostatniego 

posiedzenia rady społecznej jednostki, przedstawiając harmonogram połączenia placówek, 

poinformował, iż pracownicy administracyjni utracą swoje stanowiska. Jest to wynikiem 

oczywistego faktu, iż nie ma konieczności opłacania dwóch księgowych, dwóch kadrowych 

itd. Dyrektor przypomniał także, że w ciągu ostatnich 2 miesięcy udało się zmniejszyć 

zadłużenie jednostki w Chodzieży – nie dokonując żadnej redukcji etatów. Zgodnie z planem 

przedstawionym przez dyrektora, po 1 marca 2013 na 10 miesięcy przesunięty zostanie cały 

oddział rehabilitacji pulmonologicznej z Ludwikowi. Planuje się na stałe do Chodzieży 

przeniesienie oddziału opieki paliatywnej z jednostki w Poznaniu. Z czasem następuje także 

doszkalania pracowników medycznych oraz zwiększanie liczby łóżek w chodzieskiej 

jednostce. W związku z powyższym, jak potwierdził pan dyrektor, należy zwiększyć 

zatrudnienie personelu białego (nie znana jest jeszcze liczba nowych etatów), jednakże 

prawdą jest, że stanowiska administracyjne zostaną częściowo zlikwidowane – nie znana jest 

jeszcze ich liczba. Na zakończenie dyrektor podkreślił, że przyłącza się jednostkę 

w Chodzieży do jednostki w Poznaniu, a nie łączy się je na prawach partnerskich.  



 

Uchwała została przyjęta przy 2 głosach wstrzymujących.   

Uchwała Nr XXVIII/528/12 stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Ad. 35. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu i Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu. 

 

 Głos w sprawie zabrał radny Jan Mosiński, który poinformował, iż 5 listopada br. 

odbyła się z inicjatywy Zarządu Regionu „Solidarność Południowa Wielkopolska” debata ze 

wszystkimi partnerami społecznymi omawianych jednostek. Związki zawodowe ze szpitala w 

Kaliszu uważają, że połączenie ww. jednostek przyczyni się do pogorszenia – i tak już słabej 

– kondycji finansowej szpitala. Co więcej uważają, że pod kontrolą Wicemarszałka Leszka 

Wojtasiaka uprawiana jest w jednostkach tzw. kreatywna księgowość. Mówca przypomniał 

również, że 7 listopada br. podczas spotkania w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, pan 

Wicemarszałek poinformował, iż przyczyną likwidacji pogotowia jest konieczność oddania 

gruntów gminie żydowskiej. Kontynuując, radny zwrócił uwagę, że wszystkie podmioty 

biorące udział konsultacjach nad projektem uchwały, wyraziły swoją negatywną opinię co do 

połączenia szpital i pogotowia. Na zakończenie radny zaapelował do Sejmiku aby w dniu 

dzisiejszym nie głosować ww. projektu uchwały. Argumentował swoją prośbę faktem, 

iż widać kolizję uchwały z ustawą o związkach zawodowych oraz z innymi dokumentami 

strategicznymi. Poinformował również, iż w przypadku głosowania nad uchwałą, a nie 

skierowaniem jej do prac w komisjach, radny zaskarży dokument do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego, jako niezgodną z prawem. 

 Następnie radny Zbigniew Czerwiński raz jeszcze zasugerował, aby rozważyć 

koncepcję połączenia jednostek pogotowia ratunkowego w Poznaniu, Kaliszu i Koninie. 

Ponownie zwrócił się z prośbą o podanie na ile zmiana w ustawie o ratownictwie 

medycznym, związana z kwalifikacjami lekarzy dotknie stacje pogotowia ratunkowego 

w Wielkopolsce? Czy lekarze zatrudnieni w szpitalu w Kaliszu spełniają wymogi, które 

przedstawione będą w ww. ustawie? Oraz na ile zmiany proponowane przez ustawę wpłyną 

na funkcjonowanie stacji pogotowia w Wielkopolsce? 

 Do wypowiedzi radnego J.Mosińskiego odniósł się pan Leszek Wojtasiak, 

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Marszałek przypomniał, iż podczas 

posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego w dn. 22 listopada 

br. uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych z omawianych jednostek. Nie było 



wśród nich przedstawicieli z NSZZ Solidarność. Podczas spotkania tylko jeden 

z przedstawicieli miał wątpliwości co do celów i przyszłych skutków połączenia jednostek. 

Marszałek przypomniał również, że na dzień następny zwołano spotkanie dyrektora 

Wojciecha Grzelaka oraz dyrektora Departamentu Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom 

pana Leszka Sobieskiego z przedstawicielami NSZZ ratowników medycznych pogotowia 

w Kaliszu. Po rozwianiu wszelkich wątpliwości, związek ten skierował do Wicemarszałka 

pismo, które mówca przeczytał zebranym radnym. Wynikało z niego, że związek ten zmienia 

swoją wcześniejszą negatywną opinię co do połączenia szpitala i pogotowia. Kopię pisma 

przekazano radnemu J.Mosińskiemu. 

 Ponownie głos zabrał radny Jan Mosiński tłumacząc, iż przedstawiciele NSZZ 

Solidarność nie przybyli na posiedzenie wspomnianej Komisji, gdyż nie widzieli zasadności 

takowych konsultacji, skoro w piśmie otrzymanym od Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego stwierdzono, iż odrzuca się stanowisko NSZZ Solidarność. 

 Głos w sprawie zabrał także dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Kaliszu, pan Wojciech Grzelak. Zwrócił on uwagę, iż związek zawodowy ratowników 

medycznych pogotowia w Kaliszu liczy ok. 90 osób i stanowi najbardziej liczna grupę 

pracowników w pogotowiu, dlatego jej opinia jest niezwykle istotna. Co więcej, propozycję 

połączenia szpitala i pogotowia ratunkowego poparł specjalista w dziedzinie ratownictwa 

medycznego pan dr Gaca, który nie widzi możliwości istnienia osobno SOR-u i pogotowia 

ratunkowego w Kaliszu. W odpowiedzi na pytanie radnego Z. Czerwińskiego, pan dyrektor 

poinformował, że w szpitalu pracuje 296 lekarzy i z pewnością znajdą się wśród nich tacy, 

którzy na mocy nowych przepisów będą mogli wesprzeć dyżury lekarskie w pogotowiu. 

 Radny Zbigniew Czerwiński poprosił o dodatkowe wyjaśnienia co do kwalifikacji 

lekarzy mogących pracować w pogotowiu. Dodatkowo poddał pod wątpliwość sens tworzenia 

spółki pogotowia ratunkowego w Koninie, skoro w opinii ekspertów łączenie SOR 

i pogotowia jest najlepszą możliwą opcją. 

 Dyrektor Wojciech Grzelak uzupełnił swoją wypowiedź, informując, iż w pogotowiu 

ratunkowym dyżur może pełnić internista, pediatra i każdy lekarz o specjalności zabiegowej 

poza okulistą, ginekologiem i reumatologiem.  

  

Uchwała została przyjęta przy 5 głosach przeciwnych i 7 wstrzymujących.   

Uchwała Nr XXVIII/529/12 stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 



Przewodniczący Lech Dymarski przekazał prowadzenie obrad wiceprzewodniczącemu 

Sejmiku WW Jerzemu Kado. 

 

Ad. 35 Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wydania zgody na zamianę wierzyciela 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Koninie. 

 

 Głos w sprawie zabrał radny Kazimierz Pałasz, kierując pytanie dotyczące 

wykonywanie usług transportu osób dializowanych w szpitalu w Koninie – czy usługa ta była 

wykonywana zgodnie z umową, czy szpital wywiązywał się z płatności za te usługi 

w terminie – dlaczego Zarząd nie chce wyrazić zgody na zmianę wierzyciela? 

 Odpowiedzi udzielił dyrektor Departamentu Zdrowia i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom pan Leszek Sobieski. Przypomniał, iż ta uchwała jest uchwałą stricte 

proceduralną – jeżeli kierownik jednostki wyraża negatywną opinię nt. zmiany wierzyciela, 

podmiot tworzący musi podjąć odpowiednią uchwalę. Nie ma to nic wspólnego 

ze zobowiązaniami między podmiotem wykonującym usługę a szpitalem. To właśnie podmiot 

świadczący usługi, poprosił o zmianę wierzyciela z uwagi na zabezpieczenie swoich 

interesów, jednakże w interesie szpitala wnioskuje się o niewydajnie zgody na zmianę 

wierzyciela. Z uwagi na to, że szpital realizuje sumiennie swoje płatności w określonych 

terminach, przekazanie wierzytelności mogłoby spowodować natychmiastową wymagalność 

czy natychmiastowe dochodzenie tej należności. Jak zapewnił dyrektor, sytuacja ta nie ma 

żadnego wpływu na sytuację finansową czy działalność szpitala w Koninie.  

 

Uchwała została przyjęta przy 6 głosach przeciwnych i 6 wstrzymujących.   

Uchwała Nr XXVIII/530/12 stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

 

Ad. 37. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Wągrowieckiemu i 

Powiatowi Pilskiemu zadań samorządu województwa w zakresie realizacji programu 

profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków 

psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  



Uchwała Nr XXVIII/531/12 stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

 

Ad. 38. Informacja o działalności Magazynu Samorządowego „Monitor Wielkopolski”.  

 

Radni nie wnieśli uwag. 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął informację. 

 

 

Ad. 39. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego IV kadencji podjętych w III kwartale 2012 

roku (sesje XXIV, XXV, XXVI).  

 

Radni nie wnieśli uwag. 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął sprawozdanie. 

 

 

Ad. 40. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 

okresie pomiędzy sesjami Sejmiku . 

 

 Głos zabrał radny Zbigniew Czerwiński odnosząc się do uchwały Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznania nagród dyrektorom SP ZOZ. Radny 

zwrócił się z pytaniem jakie były kryteria przyznawania nagród dla dyrektorów? Czy 

kontynuowano praktykę z lat poprzednich, iż nagród nie otrzymywali dyrektorzy jednostek 

przynoszących straty? Jeżeli nie, to którzy dyrektorzy z jednostek stratnych otrzymali 

nagrody i w jakiej kwocie? 

 Odpowiedzi udzielił dyrektor Leszek Sobieski.  Dyrektor potwierdził, iż nagrody 

otrzymali również dyrektorzy jednostek przynoszących straty w dochodach, a wysokość 

nagród nie przekraczała 1-1,5-krotności wynagrodzenia otrzymywanego przez danego 

dyrektora. Czynnikami branymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu nagród 

to m.in. dokonywane inwestycje oraz zmiany w jednostce - szczegóły znajdują się w 

uzasadnieniach do każdej z uchwał.  

Następnie głos zabrał radny Marek Niedbała. Radny odnosząc się do sprawozdania 

poruszył kwestię uchwały podjętej przez Zarząd na posiedzeniu w dn. 6 listopada br. 



w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu. Radny zwrócił się z zapytaniem w jakim zakresie dokonano 

zmian w ww. regulaminie? Poruszył również kwestię uchwały podjętej przez Zarząd na 

posiedzeniu 30 października br. w sprawie anulowania wyboru badającego sprawozdanie 

finansowe za 2012 rok dla spółki Szpitale Wielkopolski sp. z o.o., dokonanego w uchwale nr 

2410/2012 z dnia 5 września 2012 r. Radny zwrócił się z zapytaniem jakie były powody 

anulowania wyboru badającego ww. sprawozdanie? Ponadto radny Marek Niedbała poprosił 

o skomentowaniu sytuacji Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o., która 

w założeniu miała utrzymywać się z prowadzenia programów unijnych, jednakże wciąż 

przekazywane są jej środki finansowe z budżetu. W kwestii spotkania Wicemarszałka 

Województwa Wielkopolskiego, Wojciecha Jankowiaka z portugalską firmą VORTAL, które 

zorganizowane zostało przez Ambasadora Portugalii w dn. 5 listopada br. Radny zwrócił się 

z zapytaniem, co było przedmiotem tegoż spotkania? Dodatkowo poprosił, aby każdorazowo 

przy tego typu spotkaniach zamieszczać w omawianym sprawozdaniu wyjaśnienie czego ono 

dotyczyło. 

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął sprawozdanie. 

 

Ad. 40 A. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów ustalania dla samorządów 

powiatowych kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz 

finansowanie innych fakultatywnych zadań. 

 

 Głos zabrał radny Zbigniew Czerwiński zwracając uwagę, iż ww. kwestia jest 

niezwykle istotna, a materiał jej dotyczący został dość późno dostarczony radnym. 

Zaproponował aby w połowie przyszłego roku dokonać przeglądu funkcjonalności 

omawianych kryteriów.  

 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak przeprosił za pilny tryb podejmowania ww. 

uchwały, którą planowano przedstawić komisjom w grudniu br. Jednakże w minionych 

dniach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przesłało pismo nakładające na Zarząd 

obowiązek podziału środków z Ministerstwa wg nowych kryteriów i dokonania dokładnych 

wyliczeń w tej kwestii do 14 grudnia br. Potwierdził jednocześnie, iż w połowie roku dokona 

się stosownej analizy skutków zastosowania tych kryteriów. Poinformował przy okazji, 



iż obecny wskaźnik wprowadza korektę w zależności od wskaźnika bezrobocia – powiaty 

o wyższym wskaźniku otrzymają nieco wyższe środki.  

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XXVIII/532/12 stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

 

Ad. 40 B. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 

nauczycieli szkół, placówek, zakładów kształcenia nauczycieli i kolegium pracowników 

służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 

szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2012. 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XXVIII/533/12 stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

 

Ad. 40 C. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady 

Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XXVIII/534/12 stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

 

Ad. 40 D. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych 

SWW. 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XXVIII/535/12 stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

 



Ad. 41. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

a) Marek Niedbała 

 

- Radny odnosząc się do sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku, poruszył kwestię uchwały podjętej 

przez Zarząd na posiedzeniu w dn. 6 listopada br. w sprawie ustalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

Radny zwrócił się z zapytaniem w jakim zakresie dokonano zmian w ww. regulaminie? 

 

- Radny nawiązując do sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku, poruszył kwestię uchwały podjętej 

przez Zarząd na posiedzeniu 30 października br. w sprawie anulowania wyboru badającego 

sprawozdanie finansowe za 2012 rok dla spółki Szpitale Wielkopolski sp. z o.o., dokonanego 

w uchwale nr 2410/2012 z dnia 5 września 2012 r. Radny zwrócił się z zapytaniem jakie były 

powody anulowania wyboru badającego ww. sprawozdanie? 

 

- Radny w związku ze sprawozdaniem z bieżącej działalności Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku, poruszył kwestię spotkania 

Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojciecha Jankowiaka z portugalską firmą 

VORTAL, które zorganizowane zostało przez Ambasadora Portugalii w dn. 5 listopada br. 

Radny zwrócił się z zapytaniem, co było przedmiotem tegoż spotkania? Dodatkowo poprosił, 

aby każdorazowo przy tego typu spotkaniach zamieszczać w omawianym sprawozdaniu 

wyjaśnienie czego ono dotyczyło. 

 

 - Radny poruszając kwestię istotną dla mieszkańców oraz obecnych i przyszłych 

przedsiębiorców w Mosinie, zwrócił się z zapytaniem, na jakim etapie znajdują się obecnie 

prace związane z planem modernizacji drogi wojewódzkiej nr 430 i 431 Poznań – Mosina? 

  



 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak odpowiedział, iż do końca przyszłej 

perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 nie przewiduje się modernizacji tegoż 

odcinka drogi nr 430 i 431.  

 

 

b) Waldemar Witkowski  

 

- Radny odniósł się do materiału promującego Województwo Wielkopolskie 

„Wielkopolska. Atlas samochodowy” dodawanego do Głosu Wielkopolskiego. Zwrócił 

uwagę, iż lepszym rozwiązaniem byłoby dodawanie mapy jako wkładki do „Monitora 

Wielkopolskiego”, co obniżyłoby koszty oraz promowało jednocześnie „Monitor 

Wielkopolski”. Zasugerował aby przy następnej tego typu inicjatywie, przygotowywać 

materiały promocyjne na bardziej ekologicznym papierze i w ramach „Monitora 

Wielkopolskiego”.  

 

 

c) Marcin Porzucek 

 - Radny zwrócił uwagę na sytuację, która miała miejsce w 2010r., kiedy to 

w informacji prasowej przekazanej przez Urząd Marszałkowski ogłoszono, iż w 

dn. 20.10.2010r. Województwo Wielkopolskie oraz powiat pilski podpiszą porozumienie 

o budowie regionalnego ośrodka radioterapii w Pile. Wówczas do podpisania tegoż 

porozumienia nie doszło. Następnie w dn. 16.11.2010r. Marek Woźniak, Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Bugajski wtedy Starosta Pilski, dyrekcja 

Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu oraz Szpitala Powiatowego w Pile podpisali 

list intencyjny w sprawie budowy ww. ośrodka. Radny przypomniał informację opracowaną 

przez Biuro Prasowe UMWW, w której zaznaczono, iż wyrazem ostatecznego porozumienia 

stron w zakresie realizacji przedsięwzięcia będzie zawarcie w terminie 3 miesięcy od daty 

podpisania listu, umowy określającej sfinalizowanie przedsięwzięcia, w związku z tym 

planowano je zakończyć najpóźniej w 2013r. Radny zaznaczył, iż z informacji jakie otrzymał, 

w minionym czasie Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu przygotowało treść 

porozumienia, a zatem w opinii radnego przedsięwzięcie może zakończyć się dopiero w 2016 

roku. Radny zaapelował do Marszałka Marka Woźniaka, aby następnym razem nie stosował 

tego typu przedwyborczych, politycznych  zapowiedzi mijających się z prawdą. 



W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Marszałek Marek Woźniak zaznaczył, iż nie 

życzy sobie tego typu bezpodstawnych oskarżeń ze strony radnego. Potwierdził również, 

że obecnie ustalane są terminy spotkań w kwestii ośrodka w Pile. Podkreślił także, 

iż w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zapewnione środki przeznaczone na ten cel. 

Przypomniał również, że Wielkopolskie Centrum Onkologii nie posiada takich środków, aby 

móc realizować jednocześnie dwie inwestycje i od początku planowano wpierw 

przeprowadzić inwestycję w Kaliszu (jest obecnie realizowana), dopiero potem w Pile. 

Marszałek zaznaczył, że nie były ustalane żadne daty etapów budowy ośrodka w Pile, 

a w liście intencyjnym – który nie stanowi umowy przedwstępnej - widnieje zapis mówiący 

o tym, iż wyrazem ostatecznego porozumienia w zakresie realizacji przedsięwzięcia będzie 

zawarcie w terminie 3 miesięcy od daty podpisania listu intencyjnego, umowy określającej 

kompleksową koncepcję prawną dotyczącą realizacji inwestycji. Analiza elementów 

operacyjnych i finansowych wykazała konieczność odłożenia inwestycji w Pile w czasie, 

jednakże obecnie czynione są już konkretne kroki w celu jej stopniowej realizacji.  

 

 

 - Radny ponownie skierował do Przewodniczącego SWW Lecha Dymarskiego 

z prośbę aby zwrócił uwagę panu Zbigniewowi Przeworkowi, dyrektorowi WORD w Pile na 

błędny zapis widniejący na stronie internetowej ośrodka, np.: „Nadzór administracyjny nad 

działalnością WORD sprawuje Zarząd Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego, poprzez 

Departament Inwestycji i Infrastruktury Technicznej”. 

 

 - Radny złożył pisemną interpelację z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące 

pisma Departamentu Środowiska DSR-III.003.2.2012 stanowiącego odpowiedź na 

wcześniejszą interpelację radnego dotyczącą Gminy Duszniki. 

(Treść interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji i zapytań) 

 

 - Radny złożył pisemną interpelację w sprawie firmy handlowej „Rożek” Małgorzata 

Jędrych, która w opinii jej przedstawiciela jest dyskryminowana przez Wielkopolski Zarząd 

Dróg Wojewódzkich. 

(Treść interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji i zapytań) 



d) Jan Mosiński 

 

 - Radny zwrócił się z zapytaniem czy prawdą jest, że miesiąc temu Wojciech Grzelak, 

dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, zobowiązał pracowników 

medycznych do podpisania tzw. „lojalki”, która uniemożliwiałaby im pracę w innych 

placówkach medycznych? Poprosił o wyjaśnienie, jakie były powody wycofania się dyrektora 

z takiego zamiaru? 

 

 

e) Marek Sowa 

 - Radny poruszył kwestię związaną z rozkładem jazdy pociągów. Poinformował, iż 

mieszkańcy Rawicza nie mają możliwości dotarcia pociągiem do pracy w Lesznie na godz. 

6:00. W podobnej sytuacji są mieszkańcy Bojanowa – nie ma połączenia pozwalającego 

dotrzeć im do pracy w Lesznie na godz. 7:00 oraz do Poznania, dokąd istnieje tylko jedno 

połączenie z przesiadką w Lesznie. Radny zwrócił również uwagę, że nie ma połączeń 

Kościan-Leszno, które docierałyby do celu przed godz. 6:00 i 7:00. Radny zaapelował, aby 

ponownie przeanalizować nowy rozkład jazdy pociągów, który obowiązywać będzie od 9 

grudnia br. i opracować go tak, aby umożliwi ć łatwy dojazd do miejsc pracy mieszkańcom 

południowej Wielkopolski.  

 

 - Radny odczytał także apel mieszkańców regionu leszczyńskiego do wielkopolskich 

samorządowców dotyczący przyznania Telewizji Trwam miejsca na platformie naziemnej 

telewizji cyfrowej. Radny zaproponował, aby podczas następnej sesji Sejmiku podjąć 

uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku w powyższej sprawie. 

 

 

 

f) Maciej Wi śniewski 

 - Radny poruszył kwestię dotyczącą planowanej likwidacji kolegiów językowych. 

Poprosił o informację na temat przyszłości części budynku, w którym obecnie znajduje się 

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie, a którego drugim właścicielem jest 

Miasto Leszno (w tej części budynku znajduje się Liceum Ogólnokształcące nr 3). 



Czy  w przypadku gdy NKJO zostanie przyłączone do Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Lesznie, planuje się przekazanie tej części budynku miastu Leszno? 

 

 Tomasz Bugajski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego przypomniał, 

że zamknięcie kolegiów językowych nastąpi dopiero w 2015 roku, dlatego konkretne decyzje 

jeszcze nie zapadły. Zapewniając, iż Zarząd i Departament Edukacji opracowują  program 

działań dotyczący kolegiów. Poprosił o cierpliwość w tej sprawie. 

 

- Radny poruszył sprawę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie osi 

Leader w ramach małych projektów. Radny zwrócił uwagę, iż organizacje korzystające 

z programu, każdorazowo przy podpisywaniu aneksów w toku realizacji projektu, muszą 

dokonywać podpisu osobiście w biurze w Poznaniu, co jest pewnego rodzaju utrudnieniem. 

Mówca zasugerował, aby rozważyć możliwość przesyłania drogą pocztową stosownych 

dokumentów do beneficjenta, który z kolei, po podpisaniu, odsyłałby je do Departamentu 

Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

 

- Radny poruszył kwestię drogi wojewódzkiej nr 305. Obecnie nawierzchnia drogi jest 

w złym stanie, a jej remont nie jest planowany ani w budżecie Województwa 

Wielkopolskiego ani w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Radny zwrócił się z zapytaniem 

kiedy możliwe będzie przeprowadzenie remontu tejże drogi w miejscowości Kaszczor, 

Mochy i Wieleń? 

 

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak przypomniał, iż w ramach WRPO planowano 

modernizację drogi nr 305, jednakże w momencie kiedy przy korzystnym kursie walut 

przygotowywano się do ogłoszenia przetargu na inwestycję, pojawił się problem dotyczący 

obwodnicy Czarnkowa i  właśnie to przedsięwzięcie musiało być zrealizowane jako pierwsze. 

Zapewnił jednak, iż modernizacja drogi nr 305 jest pierwszą inwestycją, która będzie 

zrealizowana w momencie otrzymania odpowiednich środków finansowych.  

 

- Radny zwrócił uwagę na ścieżkę rowerową prowadząca z Osiecznej do Leszna, która 

finansowana była ze środków województwa, miasta Leszno i powiatu leszczyńskiego. Po 



dwóch latach od jej otwarcia konieczne było przeprowadzenie napraw nawierzchni, mimo 

tego jej jakość nadal nie jest odpowiednia. Radny zwrócił się z zapytaniem, jaka gwarancja 

obowiązywała poprzedniego wykonawcę inwestycji oraz jak odpowiednie jednostki Urzędu 

oceniają jakość tejże ścieżki – zwłaszcza pod względem bezpieczeństwa jej użytkowania? 

 

- Radny odniósł się  do kwestii związanej z melioracją. Zwrócił uwagę, iż mieszkańcy 

Bielaw i Wilkowa Polskiego (powiat grodziski) od dłuższego czasu mają problem 

z podtopianiami łąk. Z informacji, jakie uzyskał radny, obie miejscowości w tym zakresie są 

od siebie zależne – odpompowanie wody w Bielawach powoduje podtopienie w Wilkowie 

Polskim i na odwrót. Zwrócił się z zapytaniem czy istnieje jakikolwiek zamiar uregulowania 

tejże sprawy, zabezpieczający mieszkańców obu miejscowości?  

 

 

g) Karol Kujawa  

 

- Radny poruszył kwestię drogi krajowej nr 92, przypominając iż 2 lata temu 

sporządzony był projekt na lewoskręt w miejscowości Rozalin – dotychczas niezrealizowany. 

W związku z czym radny poprosił o ponowne rozważenie możliwości realizacji tej inwestycji 

i uwzględnienie jej w przyszłorocznym budżecie Województwa Wielkopolskiego.  

 

- Radny odnosząc się ponownie do drogi krajowej nr 92 zwrócił uwagę, iż w jej ciągu 

na tzw. wysepkach przy lewoskrętach wmontowane są wysokie na powyżej 25cm, 

kwadratowe krawężniki, które w przypadku nieumyślnego najechania na nie mogą uszkodzić 

pojazd, a nawet spowodować wypadek - np. w miejscowości Łężec oraz Słupca. Zasugerował 

aby rozważyć ich wymianę przy okazji remontu drogi. 

 

- Radny poruszył  kwestię dotyczącą drogi wojewódzkiej nr 262. Zwrócił uwagę, 

iż w miejscowości Różanna (powiat słupecki) należałoby przeprowadzić remont nawierzchni 

chodnika. Zaś w miejscowości Orchowo (powiat słupecki) nie ujęto tegoż odcinka drogi nr 

262 w „Programie Likwidacji Zagrożeń Na Dojściach Do Szkół Dzieci i Młodzieży na 



Drogach Wojewódzkich”. Zwrócił się z prośbą o rozważenie włączenia ww. odcinka drogi do 

Programu. 

 

- Radny odniósł się także do przyjętej niedawno „uchwały śmieciowej”, zgodnie 

z którą gmina w pierwszej kolejności uchwala tzw. stawkę śmieciową za wywóz odpadów, 

następnie ogłasza przetarg. Radny poprosił o sprawdzenie, czy taka kolejność narzucona 

uchwałą nie pozostaje w sprzeczności z ustawą o zamówieniach publicznych, gdyż sugeruje 

przedsiębiorcom określone stawki? 

- Radny w imieniu swoim oraz mieszkańców podziękował Marszałkowi 

Województwa Wielkopolskiego za pomoc w budowie boiska wielofunkcyjnego w gminie 

Słupca oraz za pomoc w budowie hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Kowalewo-

Sołectwo.  

 

 

g) Mariola Czarnota 

 

 - Radna, którą poparło również 5 innych  radnych, złożyła pisemną interpelację 

w sprawie skandalicznego stanu toalet  na II piętrze w budynku B Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18. 

(Treść interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji i zapytań) 

 

 

 

Ad. 42. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący SWW Lech Dymarski, 

który przejął prowadzenie, zamknął XXVIII sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

Protokołowała 

 

Małgorzata Paprzycka  


