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Protokół nr VIII/2011 

z VIII sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
w dniu 27 czerwca 2011 roku 

 

Obrady VIII sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyły się 27 czerwca 

2011 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 

 

ad. 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

Obrady otworzył Przewodniczący SWW Lech Dymarski, stwierdzając quorum 

na sali. Ustawowy skład Sejmiku stanowi 39 radnych. W obradach VIII sesji SWW wzięło 

udział 31 radnych według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu.  

W posiedzeniu uczestniczyli także członkowie Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego oraz zaproszeni goście (lista obecności gości posiedzenia stanowi załącznik 

nr 2). 

Przewodniczący SWW Lech Dymarski przywitał zebranych. 

ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
 
 Przewodniczący SWW Lech Dymarski zaproponował rozszerzenie porządku obrad o 

pkt. 28 A. Podjecie uchwały ws. zmian w statucie Zakładu Leczenia Uzależnień w 

Charcicach.  

 

Sejmik przyjął jednogłośnie proponowany porządek obrad ze zmianą. 

 
 
 
PORZĄDEK OBRAD 
VIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
27 czerwca 2011 r/godz.1200/.  
 

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
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3. Wybór sekretarzy obrad. 

4.Ślubowanie nowego radnego. 

5. Podjecie uchwały w sprawie: obsadzenia wygaśniętego mandatu radnego Sejmiku 

Województwa   Wielkopolskiego.   

6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  IV/46/11 SWW z dn. 21 lutego 2011r w 

sprawie:  budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011. 

7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  IV/45/11 SWW z dn. 21 lutego 2011r w 

sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-

2022.    

8. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Województwa Wielkopolskiego za I półrocze.   

9.Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2022  za I półrocze , w 

tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych 

instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych za I półrocze. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa 

Wielkopolskiego.  

12. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę Nr XLIX/734/10 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego 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.  

13.Informacja o działalności Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w 2010r. 

14. Działalność Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w województwie 

wielkopolskim.     

15. Podjęcie  uchwały w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 

2010 Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.        

16. Podjęcie  uchwały w sprawie nadania  statutu Wielkopolskiemu Ośrodkowi Doradztwa 

Rolniczego w Poznaniu  

17.Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu w 2010r oraz 

przedstawienie założeń Wielkopolskiej Strategii Ograniczenia Wypadków przy Pracy w 

latach 2010-2012. 

18. Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na  udzielenie przez Województwo 
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Wielkopolskie  pomocy finansowej Miastu i Gminie Śmigiel, Powiatowi Gnieźnieńskiemu , 

Miastu i Gminie Pleszew oraz Powiatowi Średzkiemu, a także zawarcia umów w tych 

sprawach. 

19. Podjęcie  uchwały w sprawie   udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub 

znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego.  

20. Podjęcie  uchwały  zmieniającej uchwałę Nr V/61/11 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie  udzielenia dotacji na  prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego. 

21.Podjęcie  uchwały w sprawie  udzielenia  zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu 

Pilskiego.  

22. Podjęcie  uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu 

terytorialnego w 2011 roku/ DG/.  

23.  Podjęcie  uchwały w sprawie  wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego  do wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

24.  Podjęcie  uchwały w sprawie   zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Zakładu 

Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce. 

25. Podjęcie  uchwały w sprawie   zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Rehabilitacyjno-

Kardiologicznego w Kowanówku.  

26. Podjęcie  uchwały w sprawie   zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala 

Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. 

27. Podjęcie  uchwały w sprawie   zatwierdzenia zmian w Statucie Wielkopolskiego Centrum 

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

28. Podjęcie  uchwały w sprawie   zatwierdzenia zmian w Statucie Wielkopolskiego Centrum 

Onkologii w Poznaniu.   

p.28A Podjecie uchwały ws. zmian w statucie Zakładu Leczenia Uzależnień w 

Charcicach 

29. Podjęcie  uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w 

Poznaniu.  

30. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Szpitalu Rehabilitacyjno –Kardiologicznym w 

Kowanówku.  
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31. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w Poznaniu. 

32. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej  Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Śremie.  

33. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej  Poznańskim Ośrodku Reumatologicznym w Śremie.  

34. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach. 

35. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej  Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad 

Matką i Dzieckiem w Poznaniu. 

36. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej  Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kiekrzu. 

37. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej  Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie.  

38. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i 

Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. 

39. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotne  Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 

Poznaniu. 

40. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. 

41. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii 

Skłodowskiej- Curie w Poznaniu. 

42. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotne Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego w 

Poznaniu.  

43. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów 

w Poznaniu. 

44. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 
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publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów 

Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza. 

45. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej  Wojewódzkim Zakładzie Opieki Psychiatrycznej w 

Sokołówce. 

46. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej  Wojewódzkim  Szpitalu Zespolonym w Koninie.  

47. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 

Koninie.  

48. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej  Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie. 

49. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. 

Oskara Bielawskiego w Kościanie. 

50. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej  Szpitalu Rehabilitacyjno- Leczniczym dla Dzieci i 

Młodzieży im. prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej. 

51. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej  Wielkopolskim Specjalistycznym Szpitalu Chorób 

Płuc i Gruźlicy im. Władysława Biegańskiego w Chodzieży. 

52. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej  Pogotowiu Ratunkowym w Kaliszu. 

53 Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku .  

54.Interpelacje i zapytania radnych. 

55. Zamknięcie posiedzenia 

 
 
 
Ad. 3. Wybór sekretarzy obrad. 

 

 Sekretarzami obrad zostali wybrani jednogłośnie: radna Barbara Nowak i radny 

Henryk Szopiński. 
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 Przewodniczący SWW Lech Dymarski powiedział, że w dniu jutrzejszym przypada 

55 rocznica Poznańskiego Czerwca 1956 roku. W związku z tym ogłosił 1 min. ciszy dla 

uczczenia pamięci poległych w tych wydarzeniach. 

 

 Sejmik uczcił 1 min. ciszy poległych. 

 

 Następnie Przewodniczący SWW Lech Dymarski zachęcił wszystkich do udziału w 

uroczystościach przygotowanych w związku z obchodami 55 rocznicy Poznańskiego Czerwca 

1956 roku. 

 

Ad. 4.Ślubowanie nowego radnego. 

 

 Radny Hieronim Urbanek złożył ślubowanie. 

 

 

Ad. 5. Podjecie uchwały w sprawie: obsadzenia wygaśniętego mandatu radnego Sejmiku 

Województwa   Wielkopolskiego.   

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/126/11 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski ogłosił 15 min. przerwę. Poinformował, że w 

trakcie przerwy odbędą się posiedzenia: Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia 

Publicznego, Komisji Gospodarki Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej 

oraz Komisji Budżetowej. 

 

 Po upływie 15 min. Przewodniczący SWW Lech Dymarski wznowił obrady. 
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Ad. 6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  IV/46/11 SWW z dn. 21 lutego 2011r 

w sprawie:  budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011. 

 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona głosami: 28 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”. 

Uchwała Nr VIII/127/11 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  IV/45/11 SWW z dn. 21 lutego 2011r 

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 

2011-2022.    

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/128/11 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze.   

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/129/11 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 

Ad. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2022  za 

I półrocze , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/130/11 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych za I 

półrocze. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/131/11 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

Województwa Wielkopolskiego.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/132/11 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę Nr XLIX/734/10 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego 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 uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/133/11 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 

Ad. 13.Informacja o działalności Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w 2010r. 

 

Sejmik przyjął ww. informację głosami: 25 „za”, 0 „przeciw”, 5 „wstrzymujących się”. 
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Ad. 14. Działalność Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w województwie 

wielkopolskim.     

 

 Radny Zbigniew Ajchler powiedział, że chciałby uzyskać informacje, który z 

oddziałów ODR wykazał kwotę 7 mln 165 tys. 800 zł na rachunkach bankowych. Stwierdził, 

że ODR ma bardzo dobrą sytuację jeżeli chodzi o płynność płatniczą. Ponadto zapytał za jaką 

wartość zostały sprzedane nieruchomości i jaki wywarło to wpływ w rachunku zysku i strat za 

2010 r. Radny zauważył również, że Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Poznaniu miał w 2009 r. 1 mln 570 tys. zł strat, a w 2010 r. wykazał 304 tys. zł strat. Zadał 

pytanie czy sprzedaż ww. nieruchomości miała  wpływ na taki wynik finansowy. Zapytał na 

ile pokazany wynik jest realny. Poprosił o wyjaśnienie tych kwestii. 

 Pani Beata Kubiak, główna księgowa Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Poznaniu, udzieliła wyjaśnień. Zaznaczyła, że na rachunku progresywnym 

WODR-u , który jest oprocentowany, znajdują się środki, które zostały wykazane w 

sprawozdaniu finansowym. Są one oprocentowane i wykorzystywane w ciągu roku na 

realizację projektów, które nie są prefinansowane. Pani księgowa powiedziała, że WODR 

musi najpierw wyłożyć środki, zrealizować projekt, a następnie otrzymuje zwrot tych 

środków. W związku z tym, że w ośrodku planowane są różnego rodzaju inwestycje, 

poinformowała, że pieniądze te będą również wykorzystywane na pokrycie kosztów 

związanych z ich realizacją. Zaznaczyła, że Stara Łubianka była sprzedana za ok. 1 mln 318 

tys. zł. Podkreśliła, że środki te na pewno wpłynęły na wynik finansowy. Odniosła się także 

do posiedzeń Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i potwierdziła, że w wykonaniu planu 

finansowego ośrodka pokazana była dodatnia różnica pomiędzy wynikiem, natomiast w 

bilansie jest wykazywana strata bilansowa. Wyjaśniła, że jest to zabieg typowo techniczny 

odnoszący się do ustawy o rachunkowości, która mówi o tworzeniu rezerw na przyszłe 

zdarzenia, które będą miały wpływ na działalność ośrodka. Jest to ściśle związane z 

utworzeniem rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Poinformowała, że w 

ośrodku jest starzejąca się kadra i dlatego rezerwy te są dosyć wysokie. W związku z tym w 

sprawozdaniu z wykonania planu finansowego wystąpiła różnica między wskazanym 

zyskiem. Na koniec ponownie podkreśliła, że w bilansie jest przeprowadzana ta typowo 

techniczna operacja.  

 

Sejmik przyjął tę informację jednogłośnie. 
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Ad. 15. Podjęcie  uchwały w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

za rok 2010 Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.     

 

 Radny Zbigniew Ajchler zapytał o wynagrodzenie biegłego rewidenta. 

 Pani Beata Kubiak, główna księgowa Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Poznaniu, odpowiedziała, że była to kwota około 8 tys. zł. 

 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/134/11 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 16. Podjęcie  uchwały w sprawie nadania  statutu Wielkopolskiemu Ośrodkow 

Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/135/11 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

 

Ad. 17.Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu w 

2010r oraz przedstawienie założeń Wielkopolskiej Strategii Ograniczenia Wypadków 

przy Pracy w latach 2010-2012. 

 

 Pan Krzysztof Fiklewicz, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, przedstawił 

prezentację (materiał został wysłany radnym pocztą e-mail). 

 

Sejmik przyjął ww. sprawozdanie. 

 

Ad. 18. Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na  udzielenie przez 

Województwo Wielkopolskie  pomocy finansowej Miastu i Gminie Śmigiel, Powiatowi 

Gnieźnieńskiemu , Miastu i Gminie Pleszew oraz Powiatowi Średzkiemu, a także 

zawarcia umów w tych sprawach. 

 

 Radny Marek Sowa zwrócił uwagę, że o pomoc zwróciły się cztery koleje 

wąskotorowe: śmigielska, pleszewska, gnieźnieńska i średzka. Zaznaczył, że są to jednak 
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różne koleje, tzn. kolej śmigielska i pleszewska spełniają rolę dowozu pracowników do pracy 

i młodzieży do szkół, natomiast gnieźnieńska kolej wąskotorowa i powiatowa kolej 

wąskotorowa w Środzie Wielkopolskiej spełnia rolę turystyczną. Radny, popierając potrzebę 

pomocy tym kolejom stwierdził, że powinny być one dofinansowane z dwóch różnych źródeł, 

tj. dwie pierwsze z działu 600, gdzie premiowana jest spójność komunikacyjna regionu, a 

dwie pozostałe - linie turystyczne - powinny być wspierane z działu „Turystyka”. W związku 

z tym w imieniu Klubu PiS radny zaproponował  wycofanie tego punktu i skierowanie go do 

ponownego rozpatrzenia we właściwych Komisjach. 

 

 Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak powiedział, że 

kwestia ta była przedmiotem dość ożywionej dyskusji na posiedzeniu Komisji Gospodarki 

Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. Zwrócił uwagę, że pieniądze na 

wsparcie kolei wąskotorowych zostały zaprogramowane w dziale „Transport”. Podkreślił, że 

różnego rodzaju przedsięwzięcia mogą być i są dofinansowywane także w dziale 

„Turystyka”, na zasadzie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Powiedział, że ww. 

podmioty wyróżnia zasadnicza kwestia, tzn. kursują one wg. potwierdzonego rozkładu jazdy. 

Zaznaczył, że Zarząd nie jest władny, by oceniać charakter poszczególnych kolei. Powtórzył, 

że głównym kryterium jest zatwierdzony i przyjęty przez urząd transportu kolejowego rozkład 

jazdy, które 4 wymienione podmioty spełniają. Powiedział, że wzorem lat poprzednich 

wniosek Zarządu jest sformułowany w taki sposób, by kwota ta została rozdysponowana. 

Zapowiedział, że jeśli Sejmik uzna, że tego typu przedsięwzięcie może być wspierane także z 

turystyki to będzie „za” takim rozwiązaniem, ale zwrócił uwagę, że wówczas musi być 

wskazane źródło finansowania. 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski wyjaśnił, że wniosek o wycofanie punktu z 

porządku obrad powinien zostać zgłoszony wcześniej, ponieważ Sejmik przegłosował już 

porządek obrad. W związku z tym poddał ww. uchwałę pod głosowanie. 

 

Uchwała została uchwalona głosami: 25 „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”. 

Uchwała Nr VIII/136/11 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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Ad. 19. Podjęcie  uchwały w sprawie   udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/137/11 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

 

Ad. 20. Podjęcie  uchwały  zmieniającej uchwałę Nr V/61/11 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie  udzielenia dotacji na  prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/138/11 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

 

Ad. 21.Podjęcie  uchwały w sprawie  udzielenia  zgody na dokonanie darowizny na rzecz 

Powiatu Pilskiego.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/139/11 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad. 22. Podjęcie  uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej jednostkom 

samorządu terytorialnego w 2011 roku/ DG/.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/140/11 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
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Ad. 23.  Podjęcie  uchwały w sprawie  wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego  do wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/141/11 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad. 24.  Podjęcie  uchwały w sprawie   zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego 

Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/142/11 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

 

Ad. 25. Podjęcie  uchwały w sprawie   zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala 

Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/143/11 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Ad. 26. Podjęcie  uchwały w sprawie   zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego 

Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/144/11 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
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Ad. 27. Podjęcie  uchwały w sprawie   zatwierdzenia zmian w Statucie Wielkopolskiego 

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

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/145/11 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

 

Ad. 28. Podjęcie  uchwały w sprawie   zatwierdzenia zmian w Statucie Wielkopolskiego 

Centrum Onkologii w Poznaniu.   

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/146/11 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

 

Ad. 28A Podjecie uchwały ws. zmian w statucie Zakładu Leczenia Uzależnień w 

Charcicach. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/147/11 stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Ad. 29. Podjęcie  uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum 

Medycyny Pracy w Poznaniu.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/148/11 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
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Ad. 30. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Szpitalu Rehabilitacyjno –

Kardiologicznym w Kowanówku.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/149/11 stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Ad. 31. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Zakładzie Opiekuńczo- 

Leczniczym w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/150/11 stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

 

Ad. 32. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej  Zakładzie Pielęgnacyjno-

Opiekuńczym w Śremie.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie . 

Uchwała Nr VIII/151/11 stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

 

Ad. 33. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej  Poznańskim Ośrodku 

Reumatologicznym w Śremie.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie . 

Uchwała Nr VIII/152/11 stanowi załącznik nr 29 do protokołu 
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Ad. 34. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Zakładzie Leczenia Uzależnień 

w Charcicach. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona  jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/153/11 stanowi załącznik nr 30 do protokołu 

 

 

Ad. 35. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej  Specjalistycznym Zespole 

Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/154/11 stanowi załącznik nr 31 do protokołu 

 

 

Ad. 36. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej  Szpitalu Rehabilitacyjnym dla 

Dzieci w Kiekrzu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/155/11 stanowi załącznik nr 32 do protokołu 

 

 

Ad. 37. Podjęcie  uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej  Wojewódzkim Szpitalu dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego „Dziekanka” w 

Gnieźnie.  

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski poinformował, że delegatem Marszałka do 

Rady Społecznej działającej w ww. jednostce jest Wicemarszałek Województwa 
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Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/156/11 stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

 

Ad. 38. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum 

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

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/157/11 stanowi załącznik nr 34 do protokołu 

 

 

Ad. 39. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotne  Rejonowej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/158/11 stanowi załącznik nr 35 do protokołu 

 

 

Ad. 40. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Szpitalu Wojewódzkim w 

Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/159/11 stanowi załącznik nr 36 do protokołu 
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Ad. 41. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum 

Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/160/11 stanowi załącznik nr 37 do protokołu 

 

 

Ad. 42. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotne Poznańskim Ośrodku Zdrowia 

Psychicznego w Poznaniu.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/161/11 stanowi załącznik nr 38 do protokołu 

 

Ad. 43. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i 

Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie . 

Uchwała Nr VIII/162/11 stanowi załącznik nr 39 do protokołu 

 

 

Ad. 44. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Specjalistycznym 

Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/163/11 stanowi załącznik nr 40 do protokołu 
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Ad. 45. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej  Wojewódzkim Zakładzie 

Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie . 

Uchwała Nr VIII/164/11 stanowi załącznik nr 41 do protokołu 

 

 

Ad. 46. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej  Wojewódzkim  Szpitalu 

Zespolonym w Koninie.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie . 

Uchwała Nr VIII/165/11 stanowi załącznik nr 42 do protokołu 

 

 

Ad. 47. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Koninie.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie . 

Uchwała Nr VIII/166/11 stanowi załącznik nr 43 do protokołu 

 

Ad. 48. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej  Wojewódzkim Szpitalu 

Zespolonym w Lesznie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/167/11 stanowi załącznik nr 44 do protokołu 
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Ad. 49. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu 

Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/168/11 stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 

 

Ad. 50. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej  Szpitalu Rehabilitacyjno- 

Leczniczym dla Dzieci i Młodzieży im. prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie . 

Uchwała Nr VIII/169/11 stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 

 

 

Ad. 51. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej  Wielkopolskim 

Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy im. Władysława Biegańskiego w 

Chodzieży. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/170/11 stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 

 

Ad. 52. Podjęcie  uchwały w sprawie   powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej  Pogotowiu Ratunkowym w 

Kaliszu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/171/11 stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 
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Ad. 53 Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 

okresie pomiędzy sesjami Sejmiku .  

 

Sejmik przyjął ww. sprawozdanie. 

 

Ad. 54.Interpelacje i zapytania radnych.   

 

a) Marcin Porzucek 

 

1. Radny powiedział o piśmie, które otrzymali wszyscy radni opozycji (pismo stanowi 
załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji, zapytań i wniosków). Wyjaśnił, że 
adresatem pisma jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a nadawcą organizatorzy i 
instruktorzy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile. Powiedział, że sprawa 
dotyczy sytuacji, która miała miejsce w pilskim WORD-e przed trzema tygodniami. Wyraził 
nadzieję, że Zarząd odniesie się do tej kwestii. Jednocześnie zaznaczył, że w odpowiedzi, 
której udzielił radnemu Wicemarszałek Wojciech Jankowiak,  w innej sprawie dotyczącej 
ww. WORD-u, bardzo delikatnie ale stanowczo kontestował on wyroki sądowe. Zwrócił się z 
prośbą, by Wicemarszałek nieco inaczej rozwiązywał tego typu problemy.  

2. Radny odniósł się także do propozycji Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka oraz 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W tym kontekście zaznaczył, że 
Wielkopolska będzie prawdopodobnie czekać ponad 20 lat na większość swoich dróg 
ekspresowych. Podkreślił, że dotyczy to także Piły. Pilanie pojadą do Szczecina, Bydgoszczy 
oraz Poznania drogami ekspresowymi dopiero po roku 2030. Zapytał czy Zarząd ma jakieś 
informacje na ten temat? Czy samorząd będzie ewentualnie podejmował jakieś działania w tej 
sprawie ? Powiedział, że rozumie, iż w tej kwestii apele nie wchodzą w grę, ponieważ byłoby 
to działanie polityczne.  

 

Ad. 1. Odpowiedzi udzielił Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech 
Jankowiak. Powiedział, że do tej pory nigdy nie kontestował, nie kontestuje i nie zamierza 
tego robić, jeśli chodzi o wyroki polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ponadto wyjaśnił, że 
nie może odnieść się do ww. pisma, ponieważ jako przedstawiciel koalicji takiego nie 
otrzymał. Poinformował jednak, że otrzymał niedawno list napisany przez dwóch byłych 
egzaminatorów, ale nie będzie na niego odpisywał, gdyż wielokrotnie odpowiadał nadawcom, 
którzy w dalszym ciągu piszą to samo. 
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b) Marek Sowa 

 

1. Radny złożył pisemną interpelację w sprawie działalności spółki Koleje Wielkopolskie 
(interpelacja stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji, zapytań i wniosków). 

2. Radny złożył również pisemną interpelację w sprawie debaty pt. “Postawa wobec nowego i 
nowych - kluczem do budowy konsensusu społecznego” organizowanego przez Urząd 
Marszałkowski w ramach Światowych Dni Innowacji (interpelacja stanowi załącznik do 
niniejszego zestawienia interpelacji, zapytań i wniosków). 

 

Ad. 1. Odpowiedzi udzielił Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech 
Jankowiak. Powiedział, że nie widzi powodu w związku z którym Zarząd czy spółka Koleje 
Wielkopolskie miałaby informować kogokolwiek z wyprzedzeniem o tym, że rozpoczyna 
działalność i że nie będzie honorowała dotychczasowych ulg. Podkreślił, że ww. spółka nie 
ma obowiązku uznawania tych ulg. Wyjaśnił, że jeżeli Zarząd chciałby to koncesjonować w 
swojej spółce, a w tym wypadku ta grupa zawodowa płaci 1% wartości biletu, to musiałby 
być przygotowany na dopłatę znacznej kwoty do tego interesu. Wspomniał, że ulgi 
honorowane przez Przewozy Regionalne na terenie województwa wielkopolskiego kosztują 
samorząd ponad 4 mln zł w skali roku. Wicemarszałek powiedział, że Zarząd nie uwzględnił 
ulg dla kolejarzy dlatego, że nie uwzględnia także ulg dla innych grup zawodowych. 
Potwierdził, że honorowane są ulgi ustawowe i zaznaczył, że budżet państwa zwraca za to 
określone środki. Podkreślił, że jest to stanowisko Zarządu. Poinformował, że w najbliższym 
czasie Zarząd nie przewiduje ulg dla ww. grupy zawodowej. Zwrócił uwagę na fakt, iż 
przedstawiciele innych zawodów również dojeżdżają do pracy i powiedział, że nie znajduje 
uzasadnienia do tego, by wozić kolejarzy za darmo. Poza tym Wicemarszałek stwierdził 
jednoznacznie, że brakuje maszynistów. Zaznaczył, że są podejmowane próby uruchomienia 
szkoleń dla przedstawicieli tej grupy zawodowej, ale póki co, nie zostały one jeszcze otwarte. 
Zwrócił uwagę na kwestię likwidacji szkolnictwa zawodowego w kraju. Wskutek tego 
przestało istnieć m. in. technikum kolejowe, które szkoliło maszynistów. Powiedział, że 
wymaga to odbudowy i jednocześnie podkreślił, że proces ten jest długotrwały. Wyjaśnił, że 
problem polega na tym, że Zarząd próbuje określić standardy szkolenia dla maszynistów, w 
taki sposób, by mogli oni następnie zdać egzamin państwowy, ale żaden urząd nie kwapi się 
do tego, by określić te standardy.  Wyraził nadzieję, że uda się to zrobić w najbliższym czasie. 
Zapewnił, że powiatowe urzędy pracy zabezpieczyły pieniądze z funduszu pracy oraz że 
może zostać ogłoszony nabór.  Poinformował, że Zarząd chce to uruchomić, ale konieczne 
jest określenie zakresu tego szkolenia przez ministerstwo, w taki sposób, by było ono zgodne  
z zakresem umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu państwowego. Powiedział, że po 
analizie zasobów w poszczególnych powiatowych urzędach pracy znaleziono 2 osoby, które 
deklarowały, że są z zawodu maszynistami, natomiast nie mają zdolności do podjęcia pracy w 
tym zawodzie. 
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c) Marek Niedbała 

 

 Radny przyłączył się do interpelacji radnego Marka Sowy w sprawie działalności 
spółki Koleje Wielkopolskie. Zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, kiedy zostanie 
rozstrzygnięta kwestia ulg dla podróżnych, którzy utracili je w związku ze zmianą polegającą 
na rozpoczęciu działalności przez spółkę Koleje Wielkopolskie. 

 

d) Kazimierz Pałasz 

 

 Radny podniósł kwestię funkcjonowania WORD-ów. Powiedział, że z informacji, 
które otrzymali radni wynika, że zdawalność egzaminów teoretycznych jest na poziomie 80%, 
natomiast zdawalność egzaminów praktycznych wynosi 30%. Radny poinformował o 
społecznej krytyce funkcjonowania WORD-ów w tym zakresie. Zaznaczył, że można odnieść  
wrażenie, iż jest to droga do poprawy wyniku finansowego. Powiedział, że chciałby poznać 
stanowisko Zarządu na temat sposobu funkcjonowania WORD-ów w tym zakresie. Zapytał, 
czy jest to skutkiem działania zgodnego z przyjętymi wytycznymi. Podkreślił, że kwestia ta 
jest negatywnie oceniana społecznie.  

 

Odpowiedzi udzielił Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. 
Powiedział, że egzaminatorzy przeprowadzają egzaminy zgodnie z przepisami. Podkreślił 
również, że mają oni ku temu uprawnienia, które uzyskali od Ministra Infrastruktury w 
momencie, gdy zdali stosowne egzaminy. Zaznaczył, że nie ma żadnych dyspozycji ani 
instrukcji, jeżeli chodzi o stopień zdawalności egzaminów. Wyjaśnił, że wynik 30% jest 
pewnym standardem w skali kraju. Należałoby  się niepokoić, gdyby nagle któryś z WORD-
ów wykazywał znaczące odchylenia od tego wyniku. Powiedział, że Zarząd miał do czynienia 
ze zjawiskiem “turystyki egzaminacyjnej” w niektórych WORD-ach na terenie Wielkopolski, 
ponieważ panowało przekonanie, że w danej jednostce zdaje się łatwiej. (Zdawalność 
wynosiła 48% - 52%). W tym wypadku wdrażane były instrumenty kontrolne, wskutek 
których wynik ten zszedł do przeciętnego stanu. Wicemarszałek oświadczył publicznie, że nie 
ma żadnych instrukcji i że Zarząd Województwa Wielkopolskiego nie zamierza w tym 
względzie, w jakikolwiek sposób ingerować. Podkreślił również, że nie ma  instrumentów 
jeżeli chodzi o zwiększenie zdawalności. Zaznaczył, że egzamin na prawo jazdy, to 
bezpieczeństwo również tu  zebranych. Powiedział, że miniony weekend pokazał, iż mimo 
najróżniejszych akcji, liczba wypadków drogowych ciągle rośnie. Poprosił, by radni nie 
dołączali do chóru tych, którzy chcieliby ewentualnie jeszcze tę liczbę zwiększyć. Odniósł się 
także do jakości nauki w szkołach jazdy. Powiedział, że są szkoły bardzo dobre i takie, które 
gorzej przygotowują kandydatów, stąd takie rezultaty.  
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e) Małgorzata Stryjska 

 

 Radna powiedziała, że zgłosiło się do niej kilku Wielkopolan podróżujących na trasie 
Gniezno – Poznań (dojeżdżających do pracy). Wyjaśniła, że poinformowano ją, iż wraz z 
zakończeniem roku szkolnego zmniejszono ilość pociągów oraz ilość wagonów w składach. 
Zaznaczyła, że w związku z tym, ludzie nie mogą zmieścić się w pociągach i mają utrudniony 
dojazd do pracy.  

 

Odpowiedzi udzielił Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. 
Wicemarszałek potwierdził, że w rozkładzie jazdy, który obowiązuje uwzględnione są okresy 
wakacyjne, podczas których niektóre pociągi nie kursują, a niektóre mają zmniejszone składy. 
W związku z tym Wicemarszałek nie wyklucza, że na niektórych połączeniach mogło dojść 
do  tłoku. Oświadczył, że zostanie przeprowadzona w tym zakresie kontrola i jeśli faktycznie 
któreś połączenie jest realizowane zbyt małym składem, to zostanie on zwiększony. 
Zaznaczył, że generalnie intencją zmiany rozkładu jazdy pociągów w okresie letnim było 
wyeliminowanie pustych przebiegów, a przede wszystkim eliminacja kosztów, ponieważ 
wiadomym jest, że każdy zamówiony pociąg, to dopłata ze strony samorządu. 

 

f) Zbigniew Ajchler 

1. Radny skierował wniosek do Przewodniczącego SWW w sprawie wzbogacenia planu 
pracy Sejmiku o wyjazdowe posiedzenia do różnych miast powiatowych. Wyjaśnił, że  
celem tej propozycji jest podniesienie prestiżu i wiarygodności samorządu 
województwa, a także uświadomienie mieszkańcom regionu, iż samorząd jest 
parlamentem regionu. Podkreślił, że posiada świadomość, że jest to związane z 
uciążliwościami w postaci wyjazdów urzędników, całej obsługi itd., jednak poprosił o 
wzięcie tej kwestii pod uwagę.  

2. Radny odniósł się do kwestii poręczenia w wysokości 3 mln zł dla Szpitala 
Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku oraz kwoty 158 tys. zł odsetek za 
cały okres kredytowania. Radny powiedział, że rozumie, iż odsetki są wpisywane w 
bieżącą działalność jednostki. Zapytał czy na dzień dzisiejszy Zarząd posiada wiedzę 
na temat ilości spraw sądowych z różnych tytułów, których szpital nie może 
udźwignąć. Zapytał także o możliwe skutki zaistniałej sytuacji.  

3. Radny powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na interpelację, którą zgłaszał na 
ostatniej sesji SWW, w sprawie powołania spółki parowozownia Wolsztyn. Ponownie 
zapytał na jakim etapie zaawansowania są prace w ww. zakresie.  

4. Radny przekazał Wiceprzewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Maciejowi 
Wiśniewskiemu dokumenty anonimowej Geodezyjnej Grupy Szamotuły 2009, które - 
jak zaznaczył - otrzymuje od dłuższego czasu. Wyjaśnił, że ww. dokumentach 
pojawiają się zarzuty wobec działań Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 
Członków Zarządu oraz Wojewody, rzekomo ograniczające konstytucyjnej zasady 
wolności i równości podmiotów świadczących usługi geodezyjne. Powiedział, że 
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jeżeli ktoś robi sobie żarty to powaga samorządu nie powinna pozwalać na coś 
takiego. Zaznaczył, że w materiałach, które otrzymał zawarte są zdjęcia, a także 
obraźliwe pytania i podkreślił, że nie wie czy niosą one prawdę czy nie ? Wyjaśnił, że 
decyzję w tej kwestii powinna podjąć Komisja Rewizyjna, która albo oddali wniosek 
radnego uznając go za bezzasadny, albo rozpocznie działanie według własnego trybu 
pracy i regulaminu, zgodnie z którym powinna funkcjonować. 

 

Ad. 1. Odpowiedzi udzielił Przewodniczący SWW Lech Dymarski. Powiedział, że 
zaproponowana przez radnego kwestia wymaga przemyślenia i konsensusu wszystkich 
radnych. Uznał to za dobry element. Wspomniał także o kosztach i uciążliwościach z tym 
związanych. Poprosił, by radni rozważyli tę sprawę.  

 

Dodatkowo w dniu sesji interpelację na piśmie złożył radny 
 
Killion Munyama 
 

− w sprawie zmiany zakresu działania Inspektoratu ZUS w Grodzisku Wielkopolskim. 
 

 
Interpelacja pisemna stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji, zapytań i 
wniosków. 
 

 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący SWW Lech Dymarski 

zamknął obrady VIII sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

Protokołowała 

Anna Judek 

 

 
 


