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Protokół nr XXXVI/13 

z XXXVI sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w dniu 22 lipca 2013 r. 

 
XXXVI sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się 22 lipca 2013 r. 

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 XXXV Sesji SWW wzięło udział 32 radnych, według listy 

obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

 W posiedzeniu uczestniczyli także członkowie Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego oraz zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu).  

 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 
 Przewodniczący Lech Dymarski zaproponował wprowadzenie do porządku 

następujących punktów: 

-  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie oraz wniesienie 

wkładu pieniężnego do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „Szpitale 

Wielkopolski” przez dziewiętnaście podmiotów leczniczych, dla których Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego jest podmiotem tworzącym – wniosek przyjęto 

jednogłośnie, wprowadzony do porządku jako punkt 17A. 

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Lesznie – wniosek przyjęto jednogłośnie, wprowadzony do porządku jako punkt 

17B. 
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- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala 

Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie – wniosek przyjęto 

jednogłośnie, wprowadzony do porządku jako punkt 17C.  

 

 Porządek obrad XXXVI Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, uzupełniony 

o 3 dodatkowe punkty, zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

PORZĄDEK OBRAD 
XXXVI SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
22 lipca  2013 r. /godz.1200/.  
 

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/540/12 SWW z dn. 17  grudnia 2012 r. 

w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013. /druk nr  1/ 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  XXIX/539/12 SWW z dn. 17 grudnia 2012 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 r. 

i lata następne. /druk nr  2/ 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu 

Rolno-Spożywczego w Szreniawie. /druk nr 3/ 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu tekstu jednolitego statutu Muzeum 

Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. /druk nr  4/ 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu Teatru Wielkiego im. 

Stanisława Moniuszki w Poznaniu. /druk nr  5/ 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  projektu tekstu jednolitego statutu Teatru Wielkiego 

im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. /druk nr 6/ 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia 

zadania publicznego o charakterze inwestycyjnym. /druk nr 7/ 

11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania darowizny przez Województwo Wielkopolskie na 

rzecz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej-Wojewódzkiego Zakładu Opieki 

Psychiatrycznej w Sokołówce. /druk nr 8/ 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej chwałę Nr XXX/593/2013 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej 
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pod nazwą „Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem 

w Poznaniu”. /druk nr  9/ 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej Miastu i Gminie Śmigiel. /druk nr 10/ 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego. /druk nr  11/ 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań 

z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych z zakresu nauki języka japońskiego i wiedzy o kulturze Japonii. /druk 

nr  12/ 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej 

przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum 

Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. /druk nr 13/ 

17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Krotoszyńskiemu zadania samorządu 

województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania 

używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci 

i młodzież. /druk nr 14/ 

17A. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie oraz wniesienie wkładu 

pieniężnego do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „Szpitale Wielkopolski” przez 

dziewiętnaście podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego jest podmiotem tworzącym. 

17B. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Lesznie. 

17C. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala 

Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. 

18. Informacja o realizacji zadań rzeczowych i finansowych przez podmioty lecznicze, 

niebędące przedsiębiorcami, dla których Sejmik Województwa Wielkopolskiego jest organem 

tworzącym za 2012 r. /druk nr 15/ 

19. Informacja o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem Województwa 

Wielkopolskiego w 2012 roku. /druk nr 16/ 

20. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku. /druk nr 17/ 

21. Interpelacje i zapytania radnych. 

22. Zamknięcie posiedzenia. 
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Ad. 3. Wybór sekretarzy obrad. 

 

 Sekretarzami obrad zostali jednogłośnie wybrani radni: Bogdan Trepiński oraz Jan 

Grzesiek. 

 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski zarządził 20-minutową przerwę, podczas 

której odbyły się posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Budżetowej oraz 

Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego. 

 

 Po przerwie wznowiono obrady. 

 

 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/540/12 SWW                                

z dn. 17  grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 

2013.  

 

 Głos zabrał radny Zbigniew Czerwiński, Przewodniczący Klubu Radnych PiS. 

Mówca poprosił o wyjaśnienie dotyczące kwoty 19 tys. zł przeznaczonej na urządzenia 

klimatyzacyjne dla budynku przy ul. Piekary. Przypomniał, iż obecnie budowana jest nowa 

siedziba UMWW, którą planuje się oddać do użytku w 2014 roku, w związku z tym poddał 

w wątpliwość konieczność instalacji tych urządzeń w pomieszczeniach, które za kilkanaście 

miesięcy zostaną opuszczone przez pracowników urzędu. 

 W odpowiedzi Skarbnik Województwa Wielkopolskiego Elżbieta Kuzdro-Lubińska 

wyjaśniła, iż kwota ta wynosi 28 tys. i nie dotyczy pomieszczeń urzędu, lecz Wielkopolskiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. 

 

Uchwała została przyjęta przy 24 glosach za i 8 głosach wstrzymujących. 

Uchwała Nr XXXVI/705/13 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Ad. 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/539/12 SWW                                             

z dn. 17 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2013 r. i lata następne. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta przy 28 glosach za i 4 głosach wstrzymujących. 

Uchwała Nr XXXVI/706/13 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Muzeum Narodowego Rolnictwa 

i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVI/707/13 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu tekstu jednolitego statutu 

Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVI/708/13 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu Teatru Wielkiego 

im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVI/709/13 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  projektu tekstu jednolitego statutu Teatru 

Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVI/710/13 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu 

prowadzenia zadania publicznego o charakterze inwestycyjnym. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVI/711/13 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania darowizny przez Województwo 

Wielkopolskie na rzecz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej-

Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta przy 27 głosach za i 5 głosach wstrzymujących. 

Uchwała Nr XXXVI/712/13 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały zmieniającej chwałę Nr XXX/593/2013 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce 

budżetowej pod nazwą „Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania 

Mieniem w Poznaniu”. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVI/713/13 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej Miastu i Gminie Śmigiel. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVI/714/13 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  



 8 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVI/715/13 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań 

z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych z zakresu nauki języka japońskiego i wiedzy o kulturze Japonii. 

 

 Radny Zbigniew Czerwiński poprosił o dodatkowe uzasadnienie dla przekazania 

kwoty 6 tys. zł Miastu Poznań na realizację tegoż zadania. Przypomniał, iż żaden region 

japoński nie jest regionem partnerskim dla województwa. 

 Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, wyjaśnił, 

że w Poznaniu powstała grupa młodzieży, która chciałaby uczyć się języka japońskiego 

i dotychczas korzystała z pomocy i wsparcia p. Karola Krolla. Przypomniał również, 

że Komisja Edukacji i Nauki SWW pozytywnie zaopiniowała projekt, zwłaszcza 

że dotychczasowe działania i osiągnięcia w tym zakresie wskazują, iż w Poznaniu istnieje 

potrzeba nauki języka japońskiego. Przekazanie tej kwoty Miastu Poznań ma zmobilizować 

jego samorząd do dalszych działań w tym zakresie oraz stanowi odpowiedź na 

zapotrzebowanie społeczne. Ponadto, inicjatywa ta ma wpisać się w duże przedsięwzięcia 

związane z japonistyką, które organizowane będą jesienią tego roku przez Miasto Poznań. 

Na zakończenie mówca zaznaczył, iż zwiększenie liczby osób posługujących się językiem 

japońskim wpłynie korzystnie na rozwój Wielkopolski.  

  

Uchwała została przyjęta przy 31 głosach za i 1 głosie wstrzymującym. 

Uchwała Nr XXXVI/716/13 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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 przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVI/717/13 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Krotoszyńskiemu zadania 

samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz 

zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, 

w szczególności przez dzieci i młodzież. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVI/718/13 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

 

Ad. 17 A. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie oraz wniesienie 

wkładu pieniężnego do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „Szpitale Wielkopolski” 

przez dziewiętnaście podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego jest podmiotem tworzącym. 

 

 Głos w sprawie zabrał radny Zbigniew Ajchler. Poprosił o dodatkowe wyjaśnienia co 

do konieczności powołania tejże spółki. Przypomniał, iż podczas posiedzenia Komisji 

Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego zapewniono go, iż wszyscy dyrektorzy 

jednostek wyrazili dobrowolną zgodę na przystąpienie do tej spółki. Mówca poddał 

w wątpliwość sytuację finansową spółek samorządu województwa, która w wielu 

przypadkach jest trudna, a spółki generują straty. 

 Radny Zbigniew Czerwiński skierował zapytanie czy SP ZOZ-y mogą przystąpić do 

spółki o charakterze akcyjnym oraz jak formalnie będzie wyglądała partycypacja jednostek 

w tym przedsięwzięciu? 

  Radny Waldemar Witkowski przypomniał, iż stworzenie wspólnego rynku 

ubezpieczeń miało być jednym z celów spółki Szpitale Wielkopolski sp. z o. o. Mówca 

zwrócił uwagę, iż tryb powołania TUW jest nieodpowiedni, gdyż nie ma konieczności 

tworzenia go w pośpiechu. Wyraził również obawę, iż jest to zabieg służący zapewnieniu 

posady dla któregoś z partyjnych działaczy. 

 W odpowiedzi Mateusz Klemenski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, 

wyjaśnił, iż TUW jest spółką specyficzną, na której działanie wymagana jest zgoda Komisji 

Nadzoru Finansowego. Warunki stawiane przez KNF są konkretnie sprecyzowane - również 

w zakresie wkładu własnego, gdzie w tym przypadku 5,6 mln zł jest wkładem minimalnym. 

Mówca przypomniał również, że kwota ta stanowić będzie kapitał początkowy spółki, 
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zwłaszcza, że obecnie jednostki płacą ok. 12 mln zł składek, a wysokość wypłacanych 

odszkodowań jest znacznie niższa. Co więcej, KNF ingeruje także w skład personalny 

zarządu TUW, a zatem nie ma możliwości powierzenia zadania prowadzenia spółki osobie 

bez doświadczenia. Nawiązując do konieczności powołania TUW w możliwie najszybszym 

terminie, wyjaśnił, że z dniem 1 stycznia 2014 roku w życie wchodzą nowe przepisy 

dotyczące ubezpieczeń, a proces wydania decyzji KNF może być długotrwały. 

Na zakończenie odniósł się do wypowiedzi radnego Z. Ajchlera w sprawie sytuacji spółek, 

przypomniał, że niektóre spółki zostały powołane w celu stworzenia nowego przedsięwzięcia 

– tak jak w przypadku Szpitali Wielkopolski oraz Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej.  

W zakresie partycypacji jednostek w spółce akcyjnej nie ma żadnych przeciwwskazań 

prawnych.  

 

Uchwała została przyjęta przy 24 głosach za, 5 głosach przeciwnych i 3 głosach 

wstrzymujących. 

Uchwała Nr XXXVI/719/13 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

 

Ad. 17 B. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Lesznie. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVI/720/13 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

 

Ad. 17 C. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala 

Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVI/721/13 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

 

Ad. 18. Informacja o realizacji zadań rzeczowych i finansowych przez podmioty 

lecznicze, niebędące przedsiębiorcami, dla których Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego jest organem tworzącym za 2012 r. 
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 Jako pierwszy głos zabrał radny Zbigniew Czerwiński, który odniósł się do sytuacji 

finansowej 3 jednostek: Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Koninie oraz Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. W kontekście 

pierwszej jednostki, mówca zwrócił uwagę, iż posiada ona najwyższy poziom zobowiązań 

(ok. 40 mln zł), które są długoterminowe i oprocentowane. W szpitalu w Koninie wynik 

finansowy jest dodatni, jednak zobowiązania wymagalne wynoszą 9 mln zł. Szpital 

w Poznaniu, mimo iż skorzystał ze zmian w przepisach dotyczących księgowania, 

wygenerował 5 mln zł strat – jest to sytuacja niepokojąca i wymagająca bieżącej kontroli. 

Radny zasugerował, iż należałoby zaprosić dyrektora jednostki na posiedzenie Komisji 

Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego. Na zakończenie mówca podkreślił, 

iż jednostki skorzystały na zeszłorocznej zmianie przepisów dotyczących księgowania – 

w przeciwnym wypadku generowałby jeszcze większe straty. Zasugerował również, 

że kondycja finansowa wojewódzkich jednostek powinna być na bieżąco omawiana podczas 

posiedzeń Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz podczas sesji 

SWW, celem uniknięcia takiej sytuacji, jaka miała miejsce w szpitalu w Lesznie, kiedy to 

Sejmik musiał wyrazić zgodę na poręczenie finansowe dla jednostki. 

 Radny Zbigniew Ajchler skierował zapytanie czy aktualnie znane są jakiekolwiek 

zestawienia dotyczące sytuacji finansowej jednostek za I półrocze 2013 roku – jeżeli tak, 

to czy widać poprawę czy zwiększanie zadłużenia? 

 Następnie głos zabrał radny Waldemar Witkowski, który na wstępie zaznaczył, 

że nie wszystkie inwestycje dokonywane przez samorząd województwa w jednostkach 

ochrony zdrowia przynoszą odpowiednie korzyści, a czasem tworzą jedynie odpowiedni PR, 

jak w przypadku budowy nowego bloku operacyjnego dla Szpitala Wojewódzkiego 

w Poznaniu, gdzie obecnie nie ma odpowiednich kontraktów na wykorzystanie w pełni jego 

możliwości. Zaapelował do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o większą rozwagę 

w wydawaniu pieniędzy publicznych. 

 Do wypowiedzi przedmówców odniósł się Mateusz Klemenski, Wicemarszałek 

Województwa Wielkopolskiego. Poinformował, iż leszczyński szpital spłacił znaczą część 

kredytu zaciągniętego w parabankach, a przy odpowiednim reżimie finansowym 

bezproblemowego spłaci także długoterminowy, niskooprocentowany kredyt w Banku 

Gospodarstwa Krajowego. W kontekście szpitala w Koninie mówca zapowiedział, 

iż jednostka ta musi zaciągnąć kredyt w BGK celem spłaty zobowiązań wymagalnych. Na 

koniec zgodził się z radnym Z. Czerwińskim, iż dyrektor Szpitala Wojewódzkiego 
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w Poznaniu Jacek Łukomski powinien uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki 

Społecznej i Zdrowia Publicznego i szczegółowo przedstawić sytuację szpitala członkom 

Komisji. 

 

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

 

Ad. 19. Informacja o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem Województwa 

Wielkopolskiego w 2012 roku. 

 

 Radny Zbigniew Ajchler odniósł się do niepokojącej sytuacji finansowej spółki 

Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola sp. z o.o. Zwrócił uwagę na wysoką 

i wciąż zwiększającą się stratę, a także na specyficzną strukturę wydatków, w której widnieją 

wysokie koszty związane z zajęciami komorniczymi. Podkreślił, iż bezwzględnie konieczne 

jest podjęcie konkretnych decyzji w sprawie przyszłości spółki, dlatego skierował zapytanie 

jakie działania planuje podjąć Zarząd Województwa Wielkopolskiego względem spółki przez 

najbliższe 2-3 lata? Poprosił również o wyjaśnienie dlaczego Szpitale Wielkopolski sp. z o. o. 

wygenerowały w ubiegłym roku ponad 700 tys. zł straty, a Wielkopolska Agencja 

Zarządzania Energią zp. z o.o. ponad 800 tys. zł straty? Odnosząc się do całości materiału, 

skierował zapytanie do Przewodniczącego Komisji Gospodarki, radnego W. Witkowskiego, 

czy jednogłośna pozytywna opinia Komisji oznacza, iż jej członkowie akceptują taką sytuację 

wojewódzkich spółek, czy tylko fakt, iż Komisja przyjęła informację do wiadomości? 

 Radny Waldemar Witkowski wyjaśnił, iż Komisja zaopiniowała pozytywne materiał, 

który w sposób rzetelny i obiektywy przedstawia sytuację finansową spółek. Poinformował 

również, iż podczas posiedzenia Komisji toczyła się dyskusja na temat umiejętności 

funkcjonowania samorządu województwa w różnego rodzaju podmiotach gospodarczych oraz 

na temat celowości tworzenia niektórych spółek, jak np. WAZE. W kontekście spółki 

Hipodrom Wola mówca podkreślił, że działania obecnego prezesa ocenia pozytywnie 

i zapewne należy dać mu szansę na polepszanie sytuacji spółki. Odniósł się również do spółki 

Szpitale Wielkopolski, gdzie obecnie realizowane zadania nie wypełniają celów, jakie były 

przedstawiane podczas jej tworzenia. Z analizy materiału widać, iż spółka generuje bardzo 

małe przychody, a zatem można sądzić, iż przestała odpowiednio działać. Taka sytuacja 

powinna wymusić zwiększoną kontrolę ze strony Zarządu Województwa nad zarządem spółki 

– podobnie jak w przypadku innych spółek, gdzie również należałoby wzmocnić nadzór 
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samorządu. Na zakończenie przypomniał, iż rolą samorządu województwa jest stwarzanie 

odpowiednich warunków ekonomicznych dla innych podmiotów gospodarczych i czerpanie 

zysków z podatku od osób prawnych. 

 W sprawie omawianego materiału głos zabrał również radny Zbigniew Czerwiński. 

W pierwszej kolejności poruszył kwestię spółki WAZE, gdzie strata wygenerowane przez 

spółkę spowodowana jest przesunięciem w czasie dotacji, którymi ma ona gospodarować. 

W związku z tym zwrócił się z pytaniem co się wydarzy, gdy zakończy się program unijny, 

na podstawie którego funkcjonuje spółka i czy zwrócą się nakłady finansowe poniesione 

przez samorząd województwa? Przy danych zawartych w informacji, dotyczących spółki 

WSS oraz Szpitale Wielkopolskie widnieje zapis, iż straty z 2012 roku pokryte zostaną 

przyszłymi zyskami. Mówca poprosił o przedstawienie planu, którego realizacja miałaby 

spowodować wzrost przychodów, które z kolei za kilka lat mogłyby pokryć obecne, 

kilkumilionowe straty. Na zakończenie ustosunkował się do sytuacji finansowej spółki 

Hipodrom Wola, sugerując iż jest ona wynikiem nieodpowiedniej współpracy między 

właścicielem, radą nadzorczą i zarządem spółki. Zwrócił uwagę, iż na problemy należało 

reagować natychmiastowo i nie pozwolić, aby trudna sytuacja – generująca duże koszty 

komornicze – trwała tak długo. Należałoby wzmocnić nadzór rady nadzorczej nad spółką oraz 

dokonać kontroli przez Komisję Rewizyjną SWW czy rada nadzorcza nie dopuściła się 

zaniedbania.  

 W odpowiedzi Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof 

Grabowski przypomniał, iż przy powoływaniu spółki WAZE w 2009 roku były pewne 

założenia związane z grantem UE, który był wówczas możliwy do uzyskania. Wkład własny 

wniósł zarówno samorząd województwa, jak i samorządy powiatowe i gminne, które jednak 

z czasem zmniejszyły swoje zainteresowanie spółką. Straty w 2012 roku wynikają również 

z faktu, iż w roku ubiegłym nie było żadnej transzy środków z UE. 29 maja br. złożony został 

wniosek do Komisji Europejskiej o rozliczenie ostatniej transzy (100 tys. euro), którego 

ostateczny termin mija we wrześniu. Projekt ten skończył się  w marcu br., zaś jego trwałość 

to 5 lat. Zakładając, że założenia obecnej pani prezes będą realizowane, można przypuszczać, 

że spółka będzie się finansować sama. Mówca poinformował również, że w ostatnim czasie 

odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia grup zakupowych, które cieszyło się dużym 

zainteresowaniem, także jednostek wojewódzkich. W związku z tym są plany związane 

z pozyskaniem środków na dalszą działalność spółki.  

 Głos zabrał również Grzegorz Proniewicz, przedstawiciel Departamentu Gospodarki 

UMWW, który wyjaśnił, iż zapis o przyszłych kosztach pokrywających obecne straty jest 
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zwyczajową retoryką. Przypomniał, iż w najbliższym czasie wszczęta zostanie procedura 

przetargowa dotycząca przedmiotu działalności WSS, a straty powinny w znaczący sposób 

być zredukowane poprzez czynsz, jaki będzie płacony przez operatora spółce. Przypomniał, 

że WAZE powstała celem realizacji projektu, a nie generowania zysków, jednakże zarząd 

stara się możliwie jak najskuteczniej ograniczać straty spółki. Podobnie jak w przypadku 

Szpitali Wielkopolski, gdzie głównym zadaniem jest długotrwała inwestycja, czyli budowa 

szpitala matki i dziecka, jednakże realizowane są także dodatkowe działania.  

 Do wypowiedzi przedmówców odniósł się Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Marek Woźniak. Na wstępie przypomniał, iż spółki są jedną z form instytucjonalnych 

realizacji określonych zadań, a niekoniecznie służą generowaniu zysków. Charakter 

inwestycyjny mają takie m.in. takie spółki, jak WSS czy Szpitale Wielkopolski. W kwestii 

Szpitali Wielkopolski, mówca przypomniał, iż głównym celem spółki jest budowa szpitala 

matki i dziecka, a pozostałe działania mają charakter dodatkowy i uzupełniający. Zaskakujące 

jest, że radni, którzy pytają o działania spółki, próbują blokować realizację dodatkowych 

zadań, jak np. utworzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Hipodrom Wola nie jest 

przedsięwzięciem, które jest w stanie przynieść dobre wyniki finansowe – w pierwszej 

kolejności należałoby zainwestować duże środki finansowe oraz mieć doskonały pomysł 

biznesowy. Przypomniał jednak, iż obszar, na którym znajduje się spółka, jest terenem 

zielonym, dlatego też wiele inwestycji, które mogłyby być tam realizowane, spotka się ze 

społecznym sprzeciwem. Można założyć, iż – niezależnie od woli właścicieli – głównym 

zadaniem administrowania spółką jest utrzymanie tego terenu jako dostępnego dla 

mieszkańców Poznania. Mówca przypomniał, iż poszukiwano odpowiedniego rozwiązania, 

jednakże wszystko sprowadzało się do tego, iż na ten moment należy spełniać zadania 

o charakterze publicznym i utrzymać wartość tego terenu oraz realizować obecne funkcje. 

Analogiczną sytuacją jest inwestowanie w inne jednostki samorządowe, które realizują 

zadania w sferze publicznej – jak teatry czy transport kolejowy – w tym zakresie również nie 

można liczyć na zwrot poniesionych nakładów. Zaapelował, aby nie pojmować wszystkich 

spółek jako sposobu na biznes, lecz także patrzeć na nie, jak na jednostki, które realizują 

zadania publiczne z korzyścią dla Wielkopolan. Marszałek odniósł się także krótko do 

zarzutów radnego W. Witkowskiego w sprawie wybudowanego nowego bloku operacyjnego 

dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Przypomniał, iż była to inwestycja bezwzględnie 

potrzebna, gdyż dotychczasowe warunki nie pozwalały w odpowiedni sposób pracować 

lekarzom, których zadaniem było ratowanie ludzkiego życia. Brak odpowiednich kontraktów 

w tym zakresie jest być może sytuacją chwilową. Raz jeszcze zaapelował, 



 15 

aby perspektywicznie spoglądać na różnego rodzaju inwestycje, a nie tylko z punktu widzenia 

dnia dzisiejszego.  

 

 

Ad. 20. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 

okresie pomiędzy sesjami Sejmiku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości. 

 

 

Ad. 21. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

a) Marcin Porzucek 
 - Radny skierował interpelację ws. nielegalnego podkopu przez drogę wojewódzką 

nr 180 w Straduniu.  

(Radny przekazał dokumenty uzupełniające, stanowiące załącznik do  interpelacji). 

 - Radny odniósł się do wypowiedzi Marszałka Marka Woźniaka, przetoczonej przez 

portal internetowy asta24.pl. Podczas ubiegłotygodniowej wizyty na Złotowszczyźnie 

Marszałek miał powiedzieć, że północny rejon Wielkopolski ma niewątpliwie mniejszy 

potencjał, niż południowy. W opinii radnego, północna Wielkopolska nieznacznie różni się 

od rejonu południowego, a jeżeli takie różnice występują, to głównie ze względu na działania 

Platformy Obywatelskiej. Radny zwrócił również uwagę, iż Marszałek wypowiadał się 

w imieniu samorządu województwa, a takie porównanie było nieodpowiednie. Ponadto, 

poprosił o informację, o jaki dokładnie potencjał chodzi?  

 

 W odpowiedzi Marszałek Marek Woźniak wyjaśnił, że w swojej wypowiedzi – 

przeinaczonej przez redaktorów portalu asta24.pl – porównał  potencjał północnej 

Wielkopolski do potencjału aglomeracji poznańskiej, która de facto znajduje się na południe 

od Złotowszczyzny.  
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b) Marek Sowa 
 - Radny poruszył kwestię zbiornika wodnego Pakosław, gdzie ścieżka rowerowa 

wokół zbiornika nagle się urywa i nie ma możliwości objechania całego terenu na rowerze. 

Skierował zapytanie czy taki stan rzeczy wyniknął z braku środków i czy przewiduje się 

dokończenie tej ścieżki? 

 

 Odpowiedzi ustnej (zaznaczając, że nie będzie już pisemnej) udzielił Członek Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Podkreślił, iż zadaniem samorządu 

województwa jest budowa zbiornika retencyjnego, zaś budowa ścieżki rowerowej wokół 

niego leży w gestii władz samorządu lokalnego. 

 

 - Mówca zwrócił się z prośbą o informację, czy przewiduje się budowę zbiornika 

wodnego w okolicy Kościana, który byłby zabezpieczeniem tego terenu przed powodziami? 

Jeżeli tak, to jaki jest harmonogram tej inwestycji? 

  

 W odpowiedzi Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego, przypomniał, iż w okolicach Kościana funkcjonuje zbiornik wodny 

w Wonieściu o pojemności 13mln m3  wody. Ponadto realizowane jest zadanie budowy jazu 

na Kanale Kościańskim, które obecnie jest na etapie wydawania decyzji Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska ws. południowego kanału Obry. Mówca dodał także, 

iż w rejonie tym planowana jest budowa zbiornika w Piaskach koło Gostynia.  

 

 - Radny zwrócił uwagę, że nie otrzymał jeszcze odpowiedzi na interpelację złożoną 

podczas XXXV sesji SWW w czerwcu br., dotyczącą zakupu biletów na pociągi Inter City 

w kasach spółki Koleje Wielkopolskie. 

 

 

c) Błażej Spychalski 
 - Radny skierował zapytanie, czy planuje się przywrócić zawieszone niedawno 

połączenie kolejowe na trasie Gniezno-Jarocin? 
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 Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak przypomniał, 

iż połączenie to zostało usunięte już w grudniu ubiegłego roku, a jedynie przejściowo 

wznowione w związku z awarią mostu nad Wartą w Nowym Mieście. Konieczność 

chwilowego wznowienia przejazdów w godzinach porannych i popołudniowych związana 

była z potrzebą dowozu dzieci i młodzieży do szkół, jednakże z końcem roku szkolnego 

ponownie zawieszono połączenie. Na zakończenie mówca zapowiedział, iż w najbliższym 

czasie nie planuje się wznowienia połączenia kolejowego na tym odcinku.  

 

 - Mówca poruszył kwestię zaniechanego planu przepompowywania wody z nowej 

odkrywki węgla brunatnego do jezior w okolicach Konina, których poziom wody spada. 

Przypomniał, że utrzymanie poziomu wód było jednym z warunków wydania zgody na 

odkrywkę, a argumentem wycofania się z pomysłu przepompowywania wody, był fakt, 

że nie obniża się poziom wód w pobliskich jeziorach. Dla przykładu, radny podał Jezioro 

Wilczyńskie, gdzie według wójta Wilczyna, poziom wody w jeziorze spadł o 2,5m. Radny 

skierował zapytanie, czy planuje się jakiekolwiek działania w omawianym zakresie?  

 

 Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 

zapowiedział, iż szczegółowa odpowiedź udzielona zostanie na piśmie. Mówca nadmienił 

jednak, iż występuje problem ze strony Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

ws. przerzutu wód m.in. z Jeziora Suszewskiego i Wilczyńskiego ze względu na bardzo duże 

zanieczyszczenie wody w Jeziorze Suszewskim. Poinformował również, iż problem niskiego 

poziomu wód w Jeziorze Wilczyńskim jest omawiany z władzami lokalnymi.  

 

 

d) Waldemar Witkowski 
 - Radny skierował prośbę do Marszałka Marka Woźniaka, Przewodniczącego Rady 

Społecznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Przypomniał, iż niedawno 

dokonano dla tej jednostki zakupu cybernoża, który ratuje życie wielu osobom, jednakże 

wciąż nie jest odpowiednio wykorzystywany, do czego potrzebne są kontrakty wojewódzkie. 
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Zaapelował do Marszałka, aby wykorzystując swoją rolę w radzie społecznej, podjął działania 

mające na celu uregulowanie tej sprawy. 

 

 Marszałek Marek Woźniak wyjaśnił, że uchwały podejmowane przez radę w 

związku z zakupami sprzętu dla jednostki, przekazuje pod opiekę przedstawicielowi 

Wojewody Wielkopolskiego, p.Michałowi Tomczakowi.  

 

 - Mówca, w imieniu Klubu Radnych SLD, wystosował prośbę aby rozważyć 

możliwość przeprowadzania egzaminów teoretycznych na prawo jazdy także 

w miejscowościach, w których nie ma WORD-ów. Taka sytuacja ułatwiłaby zdawanie 

egzaminów na prawo jazdy mieszkańcom terenów oddalonych od ośrodków.  

 

 Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak podkreślił, że 

obecnie funkcjonujące w Wielkopolsce WORD-y są rozłożone równomiernie pod względem 

geograficznym – wyjątek stanowi jedynie powiat międzychodzki. Mówca zaznaczył, iż na 

tym etapie nie ma żadnych przesłanek ekonomicznych i społecznych uzasadniających 

tworzenie nowych ośrodków – zwłaszcza biorąc pod uwagę spadek liczby przystępujących do 

egzaminów na prawo jazdy.  

 

 - Radny zaapelował o dokonanie weryfikacji pakietu pytań na teście podczas 

teoretycznej części egzaminu na prawo jazdy. Zwrócił uwagę, iż wiele z nich jest zbyt trudna 

oraz podchwytliwa. 

 

 Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego przypomniał, 

iż obsługą informatyczną testów na prawo jazdy zajmują się - Polska Wytwórnia Papierów 

Wartościowych oraz Instytut Transportu Samochodowego, z którymi WORD-y podpisują 

umowy. Także do zadań ww. podmiotów należy przygotowywanie – przy współudziale 

ekspertów m.in. z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – pytań 

testowych. Mówca zgodził się z radnym W.Witkowskim, że wśród kilku tysięcy pytań 

znajduje się kilka pytań podchwytliwych, na które WORD-y na bieżąco zwracają uwagę 
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ekspertom. Wyraził nadzieję, iż przy kolejnej edycji serii pytań, takowe pytania się już nie 

pojawią.  

 

 

e) Kazimierz Pałasz 
 - Radny odniósł się do zadania pn. „Odbudowa koryta rzeki Rgilewki”, które miało 

być realizowane w roku bieżącym przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Poznaniu, a środki przeznaczone na to zadanie wynoszą 40 mln zł. Mieszkańcy gminy 

Przedecz, Kłodawa, Grzegorzew i Koło są zaniepokojeni brakiem jakichkolwiek działań 

w tym zakresie. Ponadto, mówca zwrócił uwagę na bardzo zły stan tej rzeki, która często 

powoduje zalewanie okolicznych pól upranych i domostw. Zaapelował o interwencję w tej 

sprawie. 

 

 Na wstępnie Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski 

wyjaśnił, iż niepoprawna jest kwota przedstawiona przez radnego K.Pałasza. Poinformował, 

że obecnie przygotowywana jest dokumentacja dotycząca odbudowy rzeki Rgilewki. 

Podkreślił jednak, iż do tego typu zadań niezbędna jest decyzja Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska, która niejednokrotnie jest zaskarżana przez środowiska ekologiczne, 

w związku z czym takie inwestycje przeciągają się w czasie. Zbyt skomplikowana procedura 

– niezależna od Zarządu – powoduje, że często na działania przeciwpowodziowe 

w sytuacjach alarmowych jest już za późno.  

 

 

f) Karol Kujawa 
 - Radny zwrócił uwagę, iż podczas budowy punktu poboru opłat na autostradzie 

A2 przy węźle Słupca doszło do uszkodzenia urządzeń melioracyjnych, co uniemożliwia 

rolnikom wjazd na ich pola uprawne. Zaapelował o interwencję w tej sprawie. 

 - Mówca poruszył kwestię opłat za media na gruntach prywatnych. Przypomniał, 

iż odbyło się już kilka spraw sądowych w tym zakresie, które orzekały na niekorzyść 

samorządów. Taka sytuacja wymusza na samorządach wygospodarowanie dodatkowych 

środków na odszkodowania. Zwrócił się z prośbą o rozpatrzenie pod względem prawnym, 
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możliwości uniknięcie wypłacania pieniędzy za media umieszczone kilkadziesiąt lat temu na 

gruntach prywatnych.  

 

 

g) Andrzej Mroziński 
 - Radny poprosił o informację jaki jest stan realizacji – zaniechanego obecnie – 

zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego Rzetnia-Parzynów”. 

 Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 

przypomniał, iż nie wszyscy mieszkańcy okolicznych miejscowości zgadzają się na budowę 

zbiornika. Problem stanowią także wygórowane, niczym nieuzasadnione ceny wykupu 

gruntów, jakie przedstawiają mieszkańcy. W tym zakresie prowadzone są także rozmowy 

władz lokalnych z mieszkańcami, jednakże nie przynoszą one efektów. W związku z tą 

sytuacją, zaniechano obecnie budowy omawianego zbiornika, a skupiono się na zadaniach, 

które są na bardziej zaawansowanym etapie. Na zakończenie mówca zapowiedział, iż być 

może do sprawy uda się powrócić w późniejszym okresie.  

 

 

h) Seweryn Kaczmarek 
 - Radny odniósł się do interpelacji ws. połączeń kolejowych w okolicach Ostrowa 

Wielkopolskiego, złożonej podczas XXXV Sesji SWW, na którą dotychczas nie otrzymał 

odpowiedzi. Mówca potwierdził, iż dalej występuje sytuacja, kiedy mieszkańcy Ostrowa 

Wielkopolskiego nie mogą dotrzeć do Kalisza, a dalej do Łodzi i Warszawy w godzinach 

porannych, gdyż na części trasy pociąg ten występuje jako służbowy. Przypomniał, 

iż funkcjonujący wcześniej pociąg z Ostrowa Wielkopolskiego do Kępna, a dalej do 

Kluczborka i Krakowa, wyjeżdżający ok. godziny 6:00, był zapełniony niemal w 80%, zaś 

obecnie pierwszy pociąg ruszający z Ostrowa Wielkopolskiego ok. godziny 9:00, ma niemal 

zerowe obłożenie. Raz jeszcze zaapelował o interwencję w tej sprawie.  
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Ad. 22. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący SWW Lech Dymarski 

zamknął XXXVI sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

Protokołowała 

 

Małgorzata Paprzycka 

 


