
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 
z XLIII sesji Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego 
z 31 marca 2014 r. 



Protokół nr XLIII/14  

z XLIII sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w dniu 31 marca 2014 r. 

 

XLIII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się 31 marca 2014 r. 

o godz. 12:00 w Sali Obrad 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 XLIII Sesji SWW wzięło udział 37 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 SWW zaproponował uzupełnienie porządku obrad o następujące 

punkty: 

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu 

gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 – wniosek został 

przyj ęty jednogłośnie i wprowadzony do porządku obrad jako punkt 30 A. 

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Regionalnego Centrum Profilaktyki 

Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie – wniosek został przyjęty jednogłośnie 

i wprowadzony do porządku obrad jako punkt 30 B. 



- Informacja na temat terytorializacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 – wniosek został przyjęty jednogłośnie i wprowadzony do 

porządku obrad jako punkt 30 C. 

- Podjęcie uchwały ws. przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

stanowiska w sprawie sytuacji na rynku trzody chlewnej – wniosek został przyjęty 

jednogłośnie i wprowadzony do porządku obrad jako punkt 30 D. 

 Porządek obrad XLIII Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego uzupełniony 

o 4 punkty został przyjęty jednogłośnie 

 

  

PORZĄDEK OBRAD 

XLIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

31 marca 2014 r/godz.12:00/. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/785/13 SWW  z dn. 16 grudnia 2013r. w 

sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014.   /druk nr 1/ 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/784/13 SWW   z dn. 16 grudnia 2013r. w 

sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 r. i 

lata następne. /druk nr 2/ 

6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego. /druk nr 3/ 

7. Informacja roczna Zarządu Województwa Wielkopolskiego o wysokości umorzonych 

wierzytelności oraz o udzieleniu innych ulg za 2013 rok na podstawie uchwały nr V/59/11 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2011 roku. /druk nr  4/ 

8. Podjęcie uchwały w sprawie „Oceny sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji 

zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2013roku”. /druk nr 5/ 

9. Informacja o współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą w 2013roku. /druk 

nr 6 / 



10. Plan współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą w 2014roku. /druk nr 7/ 

11. Raport z wykonania w roku 2013 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010 – 2014. /druk nr 8/ 

12. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 

sprawie uchwalenia Strategii Sektorowej w zakresie Ochrony Zdrowia Województwa 

Wielkopolskiego. /druk nr 9/ 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Koninie. /druk nr  10/ 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława 

Walczaka w Osiecznej. /druk nr 11/ 

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

Rolno-Spożywczego w Szreniawie. /druk nr 12/ 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Muzeum Narodowego 

Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. /druk nr 13/ 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki 

w Poznaniu. /druk nr 14/ 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekst jednolitego statutu Teatru Wielkiego im. 

Stanisława Moniuszki w Poznaniu. /druk nr 15/ 

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę 

maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2014 roku oraz 

rejonizacji tych upraw. /druk nr 16/ 

20. Podjęcie uchwały w sprawie   likwidacji aglomeracji Chodów./druk nr 17/ 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Leszno. /druk nr 18/ 

22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Lednickiego Parku 

Krajobrazowego./druk nr  19/ 

23. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącej Rady Nadzorczej 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu./druk 

nr 20/ 



24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Nadzorczej 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. /druk 

nr 21/ 

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

Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu, Powiatowi Średzkiemu 

oraz Miastu i Gminie Śmigiel. /druk nr 22/ 

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

Wielkopolskie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego, na modernizację drogi 

powiatowej nr 5329 P, ul. Ostrowskiej, przebiegającej przez Janków Przygodzki. /druk nr 

23/ 

27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. 

/druk nr 24/ 

28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 

Lesznie./druk nr 25/ 

29. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę nr XXVII/492/12 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie utworzenia Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. /druk nr 26/ 

30. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli szkół, 

placówek, zakładów kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 

2014. /druk nr 27/ 

30. A. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania 

Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017. 

30. B. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Regionalnego Centrum Profilaktyki 

Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie. 

30. C Informacja na temat terytorializacji Wielkopolski ego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. 

30. D. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

stanowiska w sprawie sytuacji na rynku trzody chlewnej. 



31. Sprawozdanie z realizacji interpelacji zgłoszonych przez Radnych Województwa 

Wielkopolskiego IV kadencji oraz wniosków zgłoszonych na komisjach Sejmiku w II 

półroczu 2013r. /druk nr 28/ 

32. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku . /druk nr 29/ 

33. Interpelacje i zapytania radnych. 

34. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 3. Wybór sekretarzy obrad. 

 Sekretarzami obrad zostali jednogłośnie wybrani radni: Tatiana Sokołowska oraz 

Andrzej Mrozi ński. 

 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/785/13 SWW z dn. 16 grudnia 

2013 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014. 

 Głos zabrał Wiceprzewodniczący SWW Kazimierz Pałasz, który zwrócił uwagę na 

dwie wątpliwości związane z proponowanymi zmianami. Pierwsza z nich dotyczy 

przeznaczenia kwoty 83 609 zł na wydarzenie związane z realizacją statutowych zadań w 

zakresie administracji publicznej, a dokładnie przekazanie środków na XIII edycję konkursu 

Wielkopolski Rolnik Roku 2013. Mówca przypomniał, iż gala inaugurująca odbyła się 23 

marca br., a dopiero dzisiaj podejmowana będzie decyzja o sfinansowaniu tego wydarzenia. 

Poprosił o wyjaśnienie, czy nie jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych? 

Zasugerował również, iż Komisja Rewizyjna SWW powinna sprawdzić czy takie działanie 

ma znamiona naruszenia tejże dyscypliny. Podkreślił, że decyzja o finansowaniu 

jakiegokolwiek przedsięwzięcia powinna zapaść wcześniej, a nie po fakcie. Drugą kwestią 

poruszoną przez radnego były zmiany budżetowe w zakresie transportu i łączności – 

zmniejszenie środków na realizację Programu Likwidacji Zagrożeń Na Dojściach Do Szkół 

Dzieci i Młodzieży na Drogach Wojewódzkich o kwotę 3,5 mln zł. Przypomniał, 

iż pierwotnie zaplanowano 8 mln 90 tys. zł na tenże program, a tak znaczące zmniejszenie 



może rodzić uzasadnione podejrzenia, że wiele wcześniejszych wniosków radnych 

ws. inwestycji w programie nie zostanie zrealizowanych. Poprosił o informację czy 

wcześniejsze deklaracje Zarządu Województwa Wielkopolskiego o uznaniu tych wniosków są 

aktualne? Na zakończenie zwrócił uwagę, że nie podważa przeznaczenia ww. środków – 

3 mln zł dla ochotniczej straży pożarnej oraz 0,5 mln zł dla państwowej straży pożarnej na 

zakup samochodów, sprzętów i wyposażenia. Wspomniał jednak, iż wielokrotnie radni 

zgłaszali wnioski o doposażenie OSP, a teraz – w toku kampanii wyborczej – są one 

realizowane. 

 Radny Zbigniew Czerwiński nawiązał do wypowiedzi przedmówcy i poddał pod 

wątpliwość dofinansowywanie państwowej straży pożarnej. Przypomniał, iż jest wiele zadań 

zleconych przez administrację rządową, która nie refinansuje województwu wysokości 

adekwatnej do ponoszonych kosztów. Taka sytuacja może wskazywać na niepoprawne 

działanie rządu, skoro samorząd województwa musi finansować państwową straż pożarną. 

Zgodził się również z radnym K. Pałaszem, iż omawiane zmiany w budżecie mogą stanowić 

element kampanii wyborczej, a wsparcie dla OSP powinno być dokonywane systematycznie 

w trakcie całej kadencji Sejmiku.  

 Następnie głos zabrał radny Jan Mosiński, który poprosił o informacje dotyczącą 

szczegółów wydania kwoty 200 tys. zł na dofinansowanie Kaliskich Spotkań Teatralnych 

(120 tys. na organizację i 80 tys. na przygotowanie premiery). Przypomniał, iż rok temu 

pojawiło się niezadowolenie mieszkańców rejonu kaliskiego w związku z wysokimi cenami 

biletów, dlatego poprosił o wyjaśnienie czy ww. dotacja ma na celu obniżenie cen biletów, 

aby były dostępne dla przeciętnego widza? 

 W odpowiedzi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak 

przywołał przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku Program 

Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020. W ramach tego 

programu trzeci rok z rzędu przeznaczane są środki finansowe, które pochodzą 

z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. W związku z tym, że jakiś czas temu 

pojawiły się wątpliwości czy zakup wozu strażackiego lub karetki pogotowia jest działaniem 

w sferze bezpieczeństwa ruchu drogowego, przyjęto rozwiązanie, że z pieniędzy na 

bezpieczeństwo ruchu drogowego (czyli z WORD-ów) jest współfinansowany Programu 

Likwidacji Zagrożeń Na Dojściach Do Szkół Dzieci i Młodzieży na Drogach Wojewódzkich. 

Wyjaśnił, iż wspomniana kwota 3,5 mln zł zasili ww. program, zaś o tę kwotę umniejszone 

zostaną środki, które były w dyspozycji Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na ten 



cel i proponuje się aby środki te przeznaczyć właśnie na OSP i PSP. Mówca przypomniał 

także, że w ubiegłym roku ze środków bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczono na 

program bezpiecznej drogi do szkoły 5 mln zł: 3 mln zł dla OSP, 0,5 mln dla PSP i 1,5 mln zł 

na zakup karetek pogotowia. Obecnie, w związku z nieco trudniejszą sytuacją w WORD-ach, 

proponuje się, na razie,  kwotę 3,5 mln zł, lecz nie wyklucza się dalszych realokacji. 

Na zakończenie tego tematu Wicemarszałek zapewnił, iż na tych zmianach nie straci Program 

Likwidacji Zagrożeń na Dojściach do Szkół Dzieci i Młodzieży i będzie on realizowany 

zgodnie z przyjętym przez Sejmik założeniami. Ponadto, równolegle będzie realizowany 

Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020. 

Mówca odniósł się także do pytania radnego J.Mosińskiego ws. Kaliskich Spotkań 

Teatralnych. Zwrócił uwagę, iż jest to przedsięwzięcie, które generuje określone koszty 

i dodatkowa partycypacja samorządu województwa wiąże się z ich pokryciem i nie ma 

bezpośredniego przełożenia na ceny biletów. Podkreślił, że gdyby bez dotacji przedsięwzięcie 

to miałoby przejawiać efekty ekonomiczne, najprawdopodobniej bilety te musiałyby być 

jeszcze droższe.  

 Głos zabrał również Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego udzielając odpowiedzi radnemu K.Pałaszowi. Zapewnił, iż nie naruszono 

dyscypliny finansów publicznych, gdyż w budżecie w konkretnych paragrafach są zapisane 

potrzebne środki. Wyjaśnił, iż celem zrealizowania planów i zadań do końca 2014 roku, 

konieczne jest przesunięcie tych środków celem uzupełnienia. W stosownych paragrafach jest 

pełne pokrycie kosztów organizacji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2013, natomiast 

należałoby uzupełnić te paragrafy po to, aby zrealizować kolejne zadania, która będą 

realizowane w najbliższej przyszłości. 

 W nawiązaniu do wypowiedzi Członków Zarządu, radny Zbigniew Czerwiński 

zasugerował, iż na uroczystość wręczania m.in. nowego sprzętu dla strażaków, powinni być 

zapraszani również radni z opozycji. Wówczas będzie można uznać, iż dotacje dla OSP i PSP 

nie są elementami kampanii wyborczej i stanowią dar Sejmiku, a nie Zarządu. W kwestii 

Kaliskich Spotkań Teatralnych mówca przypomniał, iż celem samorządu jest umożliwienie 

powszechnego dostępu do kultury, bez barier ekonomicznych. Powinna być zastosowana 

zasada, iż dotacje na konkretne przedsięwzięcia kulturalne zostaną przyznane pod warunkiem, 

że cena biletu będzie niższa. Wówczas zadaniem organizatora wydarzenia byłoby 

odpowiednie negocjowanie cen z artystami, celem ujęcia wszystkich kosztów 

w przewidzianym harmonogramie. Wydaje się, iż Zarząd prowadzi pasywne zarządzanie 



jednostkami kultury, dlatego Klubu Radnych PiS nie może poprzeć proponowanych zmian 

w budżecie. Ponadto, radny zwrócił uwagę, iż dotychczas nie otrzymał odpowiedzi na 

interpelację dotyczącą wynagradzania dyrektora artystycznego Teatru Wielkiego w Poznaniu.  

 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak raz jeszcze zabrał głos podkreślając, że w tym 

roku odbywać się będą 54. Kaliskie Spotkania Teatralne, które stanowią jedyny w Polsce 

festiwal sztuki aktorskiej. Nie jest to przedsięwzięcie promujące teatr, lecz wydarzenie 

teatralne, które musi reprezentować pewien poziom sztuki – tylko wówczas będzie możliwe 

jego coroczne organizowanie. Na zakończenie mówca przypomniał, iż Komisja Kultury 

SWW zajmowała się omawianym tematem i wydała opinie pozytywną.  

 W odpowiedzi radny Jan Mosiński, wyjaśnił, iż organizator tego wydarzenia 

powinien przedstawić cele, na realizację których wyda otrzymane z samorządu środki 

finansowe. W nawiązaniu do wypowiedzi przedmówcy, zaproponował aby takie podejście, 

iż nie każde wydarzenie musi się finansowo zwracać, zastosować także w kwestii 

finansowania działalności jednostek służby zdrowia. Szpitale i inne placówki powinny 

w pierwszej kolejności ratować życie, a nie przynosić zyski ekonomiczne. Na zakończenie 

przywołał kwestię przesunięcia 3,5 mln zł na program bezpiecznego dojścia do szkół 

i stwierdzenia Wicemarszałka, iż WORD-y są obecnie w trudnej sytuacji finansowej. Poprosił 

o potwierdzenie tych słów i ustosunkowanie się do pisma, w którym Wicemarszałek 

zapewnia, że WORD-y działają sprawnie i nie przejawiają zagrożenia finansowego. Jeśli 

faktycznie sytuacja ośrodków jest dobra, to nie ma potrzeby przesuwania 3,5 mln zł.  

 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wyjaśnił, że WORD-y dają 3,5 mln zł do 

dyspozycji WZDW na realizację programu bezpiecznego dojścia do szkół, a  tym samym 

kwotę tę można przeznaczyć na inny cel, jakim w tym przypadku jest straż pożarna. 

Zapewnił, że na realizację Programu Likwidacji Zagrożeń Na Dojściach Do Szkół Dzieci 

i Młodzieży nadal zapisane jest 8,5 mln zł, a pieniądze uwolnione z tego programu trafią do 

straży pożarnej m.in. na zakup wozu strażackiego. Mówca zagwarantował także, że WORD-y 

nie są zagrożone finansowo, zeszły rok zakończyły z wynikiem dodatnim, jednak nie jest to 

zysk taki, jak w latach poprzednich. Nadmienił, że w zeszłym roku z WORD-ów na ww. 

program wyodrębniono 5 mln zł, zaś teraz – biorą pod uwagę niższe zyski – przekazuje się 

3,5 mln zł. Na zakończenie swojej wypowiedzi poinformował, że ośrodki dysponują środkami 

funduszy zapasowych, których nie można dowolnie rozdysponować, jednak obecnie rozważa 

się  sposób ich wykorzystania.  



 Głos zabrał radny Rafał Żelanowski, który zwrócił uwagę, iż wypowiedzi 

przedmówców należałoby przedstawić w punkcie dotyczącym interpelacji i zapytań radnych. 

Ponadto, wątpliwości, co do szczegółów dotacji, które powinny być omawiane na 

posiedzeniach Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski zamknął dyskusję nad procedowaną uchwałą 

i poddał ją pod głosowanie: 

Głosów za: 25 

Głosów przeciw: 0 

Głosów wstrzymujących: 12 

Uchwała Nr XLIII/813/14 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

  

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/784/13 SWW z dn. 16 grudnia 

2013r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 

2014 r. i lata następne. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Głosów za: 19 

Głosów przeciw: 0 

Głosów wstrzymujących: 6 

Uchwała Nr XLIII/814/14 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIII/815/14 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

  



 

Ad. 7. Informacja roczna Zarządu Województwa Wielkopolskiego o wysokości 

umorzonych wierzytelności oraz o udzieleniu innych ulg za 2013 rok na podstawie 

uchwały nr V/59/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2011 roku. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

  

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie „Oceny sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i 

realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2013roku”. 

 Głos zabrał radny Kazimierz Pałasz. Zwrócił uwagę, iż prezentowany materiał jest 

ważny, ponieważ wiele działań podjętych w minionym roku zasługuje na szczególne 

podkreślenie i docenienie. Najważniejszym faktem jest to, że sytuacja na rynku pracy się 

poprawia. Spostrzegł także, że przyjęcie tej uchwały stanowi zgodę Sejmiku na omawianą 

ocenę, jednak nie uwzględnia oceny samego Sejmiku. Co więcej, w materiale nie jest zawarta 

ocena Zarządu Województwa Wielkopolskiego, a warto by Zarząd ustosunkował się m.in. do 

spadku stopy bezrobocia o 2,1% oraz do faktu, że blisko 145 tys. Wielkopolan pozostaje bez 

pracy. 

 Radny Jan Mosiński podkreślił, że mimo starań nie udało się Sejmikowi 

minimalizować dysproporcji jeśli chodzi o bezrobocie w Wielkopolsce. W odniesieniu do 

materiału, wskazał, iż we wnioskach brakuje wskazówek w którym kierunku podjąć działania, 

aby minimalizować wysokie bezrobocie w niektórych gminach. Ponadto, przyjęta w zeszłym 

roku „Strategii Zatrudnienia Województwa Wielkopolskiego na lata 2004 – 2006”, wskazuje 

na rosnące w Wielkopolsce obszary ubóstwa, dlatego też jednym z głównych priorytetów 

polityki społecznej oraz działań na rynku pracy powinno być minimalizowanie bezrobocia, 

które generuje sytuację ubóstwa na niektórych obszarach. Na zakończenie zaznaczył, 

iż widoczny jest brak merytorycznej debaty np. na posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki 

Społecznej i Zdrowia Publicznego dotyczącej działań celowych samorządu województwa, 

które powinny mieć za zadanie minimalizowanie w sposób drastyczny bezrobocia w tych 

gminach, gdzie osiąga ono kilkunastoprocentowy wskaźnik.  



 Do wypowiedzi przedmówców odniósł się Wicemarszałek Województwa 

Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. Fakt, iż stopa bezrobocia w Wielkopolsce jest 

najniższa w kraju cieszy Zarząd. Z drugiej jednak strony Zarząd jest głęboko zaniepokojony 

faktem, że ten najniższy wskaźnik bezrobocia w województwie oznacza 150 tys. ludzi bez 

pracy. W opinii mówcy tej sytuacji nie da się w sposób zasadniczy zmienić wyłącznie przy 

pomocy instrumentów związanych z reakcją na rynku pracy. Musi to odbywać się wraz 

z aktywnością związaną z pozyskiwaniem inwestorów oraz aktywnością w zakresie rozwoju 

gospodarczego. Zapewnił, iż trwają ciągłe dyskusje na temat działań, których celem byłoby 

zwiększenie możliwości zatrudnienia w poszczególnych regionach. Przypomniał, 

że Wielkopolska ma największą efektywność zatrudnieniową biorąc pod uwagę 

wykorzystanie środków Funduszu Pracy i pieniędzy unijnych. W kontekście dysproporcji 

występujących w województwie, zwrócił uwagę, iż inwestora nie da się ukierunkować na te 

obszary, które charakteryzują się zwiększoną stopą bezrobocia. Ulokowanie się inwestora na 

danym obszarze warunkowane jest wieloma przesłankami. Za pomyślną okoliczność można 

uznać fakt, ze Volkswagen zdecydował się na budowę swojej fabryki we Wrześni, gdzie 

wskaźnik bezrobocia jest stosunkowo wysoki. Innym przykładem jest fabryka Samsunga we 

Wronkach, która zwiększyła zatrudnienie o ponad 2,5 tys. osób, jednak bezrobocie 

w powiecie szamotulskim nie zmniejszyło się w sposób znaczący. Można więc przypuszczać, 

iż pracownicy zatrudnieni w fabryce pochodzą z różnych obszarów i również ten element 

należy brać pod uwagę. Aktywna polityka oddziaływania na rynek pracy w Wielkopolsce 

charakteryzuje się określoną systematycznością. Pieniądze Funduszu Pracy oraz środki 

dostępne dla Wielkopolski z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zdecydowano podzielić 

na równe raty roczne. Rokrocznie zasilane finansowo były przedsięwzięcia związane 

z polepszaniem sytuacji na rynku pracy, co wyróżnia nasze województwo na tle innych. 

Mówca podkreślił także, iż jedyną droga do zmniejszania ubóstwa jest zwiększanie 

zatrudnienia. Nadzieją na poprawę sytuacji jest priorytet inwestycyjny w ramach WRPO na 

lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który związany jest 

z włączeniem i aktywizowaniem społecznym. Na zakończenie Wicemarszałek zgodził się 

z apelem radnego J.Mosińskiego o prowadzenie merytorycznych dyskusji i stwierdził, 

iż przedstawiony Sejmikowi materiał jest rzetelną oceną obecnej, realnej sytuacji na rynku 

pracy. 

 Głos zabrał również radny Waldemar Witkowski który poprosił o informacje jakie są 

wnioski Zarządu z przedstawionego materiału? Mówca podkreślił, i ż z obserwacji 



działalności powiatowych urzędów pracy wynika, iż należałoby zwiększyć kompetencje 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Niejednokrotnie zdarza się, że PUP-y są jedynie miejscem 

rejestracji osób bezrobotnych oraz miejscem zatrudnienia dla urzędników. Należałoby 

rozważyć czy istnienie WUP i niezależnych powiatowych urzędów pracy jest dobrym 

rozwiązaniem, zwłaszcza przyglądając się mapie bezrobocia w województwie. Być może 

zwiększenie możliwości oddziaływania województwa na powiatowe urzędy pracy 

przyniosłoby znaczące korzyści. 

Głosów za: 34 

Głosów przeciw: 0 

Głosów wstrzymujących: 2 

Uchwała Nr XLIII/816/14 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 

Ad. 9. Informacja o współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą w 2013 

roku. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

 

Ad. 10. Plan współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą w 2014roku. 

 Radny Kazimierz Pałasz zwrócił uwagę, iż wśród wymienionych regionów, 

z którymi Wielkopolska chce współpracować, wymieniony jest Obwód Samarski w Rosji. 

Przypomniał również, iż ogłoszone niedawno stanowisko Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego wskazywało na wstrzymanie współpracy w tym zakresie. Mówca podkreślił, 

iż takie działanie mogłoby odbyć się ze szkodą dla województwa, które nie koniecznie 

powinno wpisywać się w politykę zagraniczną państwa, gdyż ta nie zawsze jest poprawnie 

prowadzona na kierunku wschodnim. Województwo powinno być jak najdalej od polityki 

zagranicznej państwa i nie wchodzić w konflikty. Płaszczyzna współpracy, na jakiej działa 

samorząd nie zawsze ma odniesienie do tego, co dzieje się w tzw. wielkiej polityce. Należy 

rozważyć utrzymanie współpracy z  Obwodem Samarskim w omawianym planie. 



 Głos zabrał również radny Rafał Żelanowski. W opinii mówcy trudno jest wyobrazić 

sobie samorząd, który działa wbrew zaleceniom rządu oraz wbrew polityce państwa.  

 Przewodniczacy SWW Lech Dymarski wskazał, iż w materiale utrzymuje się zapis 

o współpracy z Obwodem Samarskim, a po wydaniu oświadczenia Marszałek zalecił swoim 

departamentom konkretne działania względem partnerów zagranicznych. Zaznaczył również, 

że Sejmik nie przyjmuje materiału na drodze uchwały, lecz przyjmuje do wiadomości plan 

opracowany wcześniej. Na zakończenie mówca uznał, iż nie ma potrzeby rozpoczynania 

obecnie dyskusji na temat współpracy Wielkopolski z zagranicznymi regionami.  

 Radny Jan Mosiński poparł wypowiedź radnego R. Żelanowskiego i podkreślił, 

iż omawiany jest projekt dokumentu, który będzie lub nie przyjęty przez Sejmik. 

Zawnioskował, aby zapis o współpracy z obwodem samarskim wykreślić. 

  Radny Marcin Porzucek zauważył, że w uzasadnieniu zawartym w dokumencie 

mowa jest o Roku Rosji w Polsce oraz Roku Polski w Rosji. Przypomniał, iż wydarzenie to 

stoi pod znakiem zapytania – nie tylko z uwagi na decyzje polityczne, ale także wielu 

artystów wycofuje się z udziału w przedsięwzięciu. Zasugerował, iż należałoby wykreślić 

w dokumentu punkt o współpracy z Obwodem Samarskim.  

 Głos zabrał również radny Waldemar Witkowski. Przypomniał, iż w latach 80. 

ubiegłego wieku państwa Europy nie akceptowały ówczesnego polskiego rządu, jednak 

współpraca między narodami występowała. Zaapelował, iż należy oddzielać władze od ludu 

oraz działalność kulturalną, sportową i oświatową od działalności politycznej. Na 

zakończenie stwierdził, że oświadczenie Marszałka o wstrzymaniu współpracy kulturalnej 

z Rosją było niestosowne. 

 Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak w imieniu 

Zarządu zaproponował, aby przyjąć do wiadomości ww. plan współpracy z założeniem, że nie 

będzie on miał wyrazów bezpośrednich kontaktów z Obwodem Samarskim. W momencie 

przygotowywania materiału, na arenie międzynarodowej panowała inna sytuacja, niż obecnie. 

Podkreślił, że Polska i Rosja nie zerwały stosunków dyplomatycznych, jednakże zgodził się, 

iż polityka zagraniczna województwa powinna być kompatybilna z polityką zagraniczną 

państwa. Oświadczenie wydane przez Marszałka mówiło o zawieszeniu wspólnych 

przedsięwzięć, a całkowite wykreślenie tego punktu z planu współpracy stanowiłoby 

pewnego rodzaju demonstrację, która wychodzi poza relacje na szczeblu krajowym.  



 Radny Jan Mosiński zaproponował przełożenie glosowania nad ww. punktem do 

następnej Sesji SWW.  

 W odpowiedzi Przewodniczący SWW Lech Dymarski przypomniał, iż Sejmik nie 

głosuje przyjęcia planu pracy, a przyjmuje go do wiadomości. Materiał opiniowała Komisja 

Strategii, Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, która bez uwag przekazała 

dokument pod obrady Sejmiku.  

 Przewodniczacy SWW Lech Dymarski zakończył dyskusję nad materiałem. 

Uzgodniono, iż Sejmik przyjmuje plan do wiadomości, a następnie może być dokonana  

analiza poszczególnych punktów i ewentualna korekta ww. materiału na kolejnych Sesjach 

SWW. 

 

 Sejmik przyjął plan do wiadomości. 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski przypomniał, iż w grudniu ubiegłego roku 

uchwałą przyjęty został plan pracy Komisji SWW i zaapelował o niearanżowanie wyjazdów 

Komisji za granicę jeśli nie zostały one ujęte w planie pracy. Organizowanie wyjazdów ad 

hoc wiąże się z określonymi kosztami, które nie były zaplanowane w budżecie. 

 

 

Ad. 11. Raport z wykonania w roku 2013 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010 – 2014. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Sejmik przyjął raport do wiadomości. 

 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w sprawie uchwalenia Strategii Sektorowej w zakresie Ochrony Zdrowia Województwa 

Wielkopolskiego. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  



Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIII/817/14 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Koninie. 

 Głos w sprawie zabrał radny Kazimierz Pałasz. Zwrócił uwagę, iż proponowane 

zmiany tworzą 5 stanowisk dyrektorskich w konińskim szpitalu. Przypomniał, że kiedy nowy 

dyrektor jednostki obejmował swoje stanowisko, zlikwidowane zostało stanowisko ds. 

ekonomiczno-finansowych, a  utworzono ds. administracyjno-marketingowych, które miało 

ułatwić występowanie szpitala na rynku usług medycznych. W tej chwili planuję się powrócić 

do poprzedniego stanowiska oraz utworzyć nowe - zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa, 

zamiast naczelnej pielęgniarki. Nawiązał również do doniesień prasowych, iż dyrekcja 

szpitala zwolniła naczelną pielęgniarkę w sposób niezgodny z prawem, a omawiana zmiana 

w statucie może być sposobem na uniknięcie konsekwencji swojej decyzji kadrowej. Coraz 

częściej pojawiają się opinie o niewłaściwym funkcjonowaniu szpitala i jego złej sytuacji, 

a zatem tworzenie tylu stanowisk dyrektorskich w opinii mówcy jest nieuzasadnione.  

 Głos zabrał radny Rafał Żelanowski. Mówca poinformował, iż decyzja dyrekcji 

o zwolnieniu naczelnej pielęgniarki podyktowana była sprzecznością interesów, gdyż 

ówczesna naczelna pielęgniarka była jednocześnie członkiem Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych w Koninie. W kwestii proponowanych zmian organizacyjnych szpitala, radny 

zaznaczył, że struktura organizacyjna jest sprawą wewnętrzną poszczególnych jednostek.  

 Radny Zbigniew Czerwiński poprosił o informację czy rada społeczna szpitala 

zajmowała się ww. kwestią? Ponadto, poddał pod wątpliwość sprawne funkcjonowanie 

dwóch stanowisk – głównego księgowego i dyrektora finansowego, gdzie może wystąpić 

konflikt kompetencji. Być może należałoby dokonać fuzji obu stanowisk.  

 W odniesieniu do wypowiedzi przedmówców głos zabrał Wicemarszałek 

Województwa Wielkopolskiego, Mateusz Klemenski. Podkreślił, że dyrektor szpitala jest 

menadżerem swojej jednostki i w jego gestii leży opracowanie takiej struktury organizacyjnej, 

która sprawnie zarządzać będzie placówką. Odniósł się także do kwestii zwolnienia naczelnej 

pielęgniarki i wyjaśnił, iż pracowała ona zarówno w szpitalu jak i w okręgowej izbie 



pielęgniarek, co powodowało trudności w dyspozycyjności naczelnej pielęgniarki. Na 

zakończenie nadmienił, że szpital w Koninie ma dobrą sytuację finansową. 

 Radny Kazimierz Pałasz przypomniał, iż opinie ws. konfliktu interesów naczelnej 

pielęgniarki są sprzeczne. Były dyrektor placówki p. Grzegorz Wrona nie widział 

kontrowersji w pełnieniu jednocześnie funkcji naczelnej pielęgniarki, jak i członka okręgowej 

izby pielęgniarek. Mówca zwrócił jednak uwagę, iż najważniejszą kwestią w omawianych 

sprawach jest tworzenie tak wielu stanowisk dyrektorskich, co według radnego jest 

bezzasadne. Mimo opinii Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz 

opinii rady społecznej szpitala, radny zapowiedział, iż będzie głosował przeciwko podjęciu 

ww. uchwały.  

 

Głosów za: 27 

Głosów przeciw: 3 

Głosów wstrzymujących: 7 

Uchwała Nr XLIII/818/14 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski przekazał prowadzenie obrad XLIII Sesji 

SWW Wiceprzewodniczącemu SWW Jerzemu Kado. 

 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Rehabilitacji im. Prof. 

Mieczysława Walczaka w Osiecznej. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIII/819/14 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Muzeum Narodowego Rolnictwa i 

Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. 



 Głos zabrał radny Zbigniew Ajchler. Poprosił o wyjaśnienie, czy zmiana polegająca 

na utworzeniu muzeum narodowego pociąga za sobą inną konfigurację wydatków i zakres 

działania? 

 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wyjaśnił, iż zmiana nie polega na utworzeniu 

muzeum narodowego, gdyż  zawsze ww. placówka nosiła nazwę Muzeum Narodowe 

Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIII/820/14 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Muzeum 

Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIII/821/14 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Teatru Wielkiego im. Stanisława 

Moniuszki w Poznaniu. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIII/822/14 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

 

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekst jednolitego statutu Teatru Wielkiego 

im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  



Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIII/823/14 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod 

uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2014 

roku oraz rejonizacji tych upraw. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIII/824/14 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

 

Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie  likwidacji aglomeracji Chodów. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIII/825/14 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

 

Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Leszno. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIII/826/14 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

 

Ad. 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Lednickiego 

Parku Krajobrazowego. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  



Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIII/827/14 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

 Wiceprzewodniczący SWW Jerzy Kado zarządził 30-minutową przerwę, podczas 

której odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego. 

 Po wznowieniu obrad, prowadzenie Sesji przejął Przewodniczący SWW Lech 

Dymarski. 

 

 

Ad. 23. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącej Rady Nadzorczej 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIII/828/14 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

 

Ad. 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Nadzorczej 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIII/829/14 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

 

Ad. 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu, Powiatowi Średzkiemu 

oraz Miastu i Gminie Śmigiel. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 



Uchwała Nr XLIII/830/14 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

 

Ad. 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego, na modernizację drogi 

powiatowej nr 5329 P, ul. Ostrowskiej, przebiegającej przez Janków Przygodzki. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIII/831/14 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

 

Ad. 27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

w Pile.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIII/832/14 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

 

Ad. 28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

w Lesznie.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIII/833/14 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

 

Ad. 29. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę nr XXVII/492/12 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie utworzenia Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 



Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIII/834/14 stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

 

Ad. 30. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 

nauczycieli szkół, placówek, zakładów kształcenia nauczycieli prowadzonych przez 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli na rok 2014. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIII/835/14 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

 

Ad. 30. A. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu 

gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Głosów za: 28 

Głosów przeciw: 0 

Od głosowania wstrzymało się: 1 

Uchwała Nr XLIII/836/14 stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

 

Ad. 30. B. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Regionalnego Centrum 

Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  



Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIII/837/14 stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

 

Ad. 30. C. Informacja na temat terytorializacji Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

 Głos w sprawie zabrał radny Marcin Porzucek przypomniał, iż na posiedzeniu 

Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej poprosił jej 

członków o zwrócenie się z wnioskiem do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o 

przygotowanie ww. materiału. Zwrócił uwagę, iż Marszałek Marek Woźniak wprowadził w 

błąd samorządowców w Wielkopolsce podając im nieprawdziwe informacje w omawianym 

zakresie. W północnej części Wielkopolski Marszałek przekazał informację jakoby pomysł 

terytorializacji był unikatowym w skali naszego kraju, jednak w niektórych województwach 

wszystkie gminy są objęte wejściem do subregionów. W Wielkopolsce zaplanowano 

utworzenie ZIT-ów (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) dla Poznania, Kalisza i 

Ostrowa Wielkopolskiego oraz OSI (Obszarów Strategicznej Interwencji), a większość gmin 

województwa nie wchodzi do takich subregionów. Mówca nadmienił również, że nigdy nie 

sugerował utworzenia subregionalnych programów operacyjnych. W wielu województwach 

występuje sytuacja, że wszystkie gminy są przypisane do danego subregionu i dzięki temu 

poszczególne gminy od samego początku mają zapisane pewne środki. Na zakończenie 

stwierdził, że tak słabej terytorializacji, jak w województwie wielkopolskim nie ma nigdzie. 

Zaznaczył również, że 4 miesiące oczekiwał na odpowiedź na swoją interpelację ws. 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

 Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Grzegorz Potrzebowski przedstawił 

prezentację multimedialną na temat terytorializacji WRPO, która to prezentacja stanowi 

propozycję dla podejścia terytorialnego. Na wstępie zaznaczył, iż jest to projekt, który ulega 

stałym zmianom i aktualizacjom, ale póki co nie spotkał się z żadną krytyką wśród 

samorządów. ( Prezentacja stanowi załącznik multimedialny do protokołu). 

 

 



Ad. 30. D. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

stanowiska w sprawie sytuacji na rynku trzody chlewnej. 

 Radny Jan Mosiński zaproponował korektę pisowni jednego słowa  w stanowisku. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIII/838/14 stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

 

Ad. 31. Sprawozdanie z realizacji interpelacji zgłoszonych przez Radnych Województwa 

Wielkopolskiego IV kadencji oraz wniosków zgłoszonych na komisjach Sejmiku w II 

półroczu 2013r.  

Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości. 

 

 

Ad. 32. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 

okresie pomiędzy sesjami Sejmiku. 

Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości. 

 

 

Ad. 33. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

a) Marek Sowa 

 - Radny poruszył kwestię problemów z powołaniem spółki Parowozownia Wolsztyn. 

Poprosił o informację na jakim etapie są obecnie rozmowy z PKP Cargo? Czy istnieją 

możliwości rozwiązania problemów z utworzeniem spółki? Przypomniał, iż parowozownia 

w Wolsztynie jest ostatnią czynna parowozownią w Europie. 

 

 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak Wojciech Jankowiak potwierdził, iż parowozy 

w Wielkopolsce przestają jeździć. Ta sytuacji jest wynikiem  całkowitego odrzucenie 



propozycji samorządu przez PKP Cargo. W zamian pojawiła się koncepcja utworzenia 

samorządowej jednostki kulturalnej (np. muzeum) przez 3 samorządy – wówczas PKP Cargo 

przekaże cały majątek powstałej placówce, która w ramach działalności gospodarczej 

prowadziłaby przewozy z użyciem parowozów. Obecnie szacowane są koszty. 

Na zakończenie zapewnił, iż istnieje techniczna możliwość szybkiego przywrócenia 

kursowania parowozów, jednakże zależy to od konkretnych decyzji PKP Cargo. 

 

 

b) Małgorzata Stryjska 

 - Radna odniosła się do swojej interpelacji złożonej na poprzedniej sesji SWW 

w miesiącu lutym br, dotyczącej pociągu relacji Gniezno – Poznań. Pociąg zatrzymujących 

się o godz. 7:15 w Pobiedziskach Letnisko jest przepełniony i na kolejnych stacjach ludzie nie 

mają możliwości wejścia do pociągu. W odpowiedzi otrzymała informację, iż ze względu 

na braki w taborze, nie ma możliwości zwiększenia składu. Zakomunikowała, iż w ostatnim 

czasie usunięto z rozkładu jazdy następny pociąg jadący o godz. 7:39. W obecnej sytuacji 

pasażerowie, którym, nie uda się wsiąść do przepełnionego pociągu, na kolejny muszą czekać 

ok. godziny. Zwróciła uwagę, iż jest to ogromny problem dla osób dojeżdżających 

do Poznania do pracy oraz  do szkół. Poprosiła o informację, w jaki sposób planuje się 

rozwiązać ten problem? 

 

 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak Wojciech Jankowiak przypomniał, 

iż wspomniana przez radną trasa jest najbardziej obłożona taborem ze wszystkich linii w 

Wielkopolsce. Zapewnił, że jak tylko pojawią się możliwości taborowe, składy na najbardziej 

obłożonych potokiem podróżnych trasach zostaną zwiększone. Szczegółowa odpowiedź 

zostanie udzielona na piśmie. 

 

 

c) Marcin  Porzucek 



 - Radny nawiązał do interpelacji złożonej w dniu 28 marca 2014 r., dotyczącej 

remontu drogi wojewódzkiej nr 194. Zaapelował o rozważenie możliwości finansowania 

ww. inwestycji ze środków WRPO na lata 2007-2013 bądź na lata 2014-2020. 

 - Mówca przypomniał, iż niedawno miasto Piła podjęło decyzję o finansowaniu 

remontu części chodników wzdłuż dróg wojewódzkich. Radny zwrócił się z prośbą o pisemną 

informację, czy w związku z powyższym Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich rozważa 

wyremontowanie fragmentów dróg wojewódzkich w Pile? 

 - Radny odniósł się do ostatniego spotkania w sprawie obwodnicy Rogoźna. Poprosił 

Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka o potwierdzenie stanowiska Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego, że w 2020 roku planowane jest rozpoczęcie tej inwestycji. Poruszył także 

kwestię pisma przesłanego przed rokiem przez Wicemarszałka do Posła na Sejm RP Adama 

Szejnfelda, z którego wynika, iż do jesieni ubiegłego roku zakładano opracowanie planu 

objazdu Rogoźna. Poprosił o weryfikację tych informacji. 

 

 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak Wojciech Jankowiak zapowiedział, iż zakłada 

się rozpoczęcie prac w 2020 roku, jednak jak podkreślił mówca, wszystko zależy 

od możliwości korzystania ze środków unijnych. Przypomniał, iż prawdopodobnie kwota 

unijnych środków finansowych do wykorzystania na priorytety inwestycyjne na drogach 

wojewódzkich będzie znacząca, jednakże nie jest pewne czy wystarczy środków na wkład 

własny.  

 

 - Mówca nawiązał do tematu parowozowni w Wolsztynie. Przypomniał, 

iż Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada ciekawy projekt dotyczący Wielkiej Pętli 

Wielkopolski. Zasugerował, iż warto działać w tym kierunku w ramach kolejnej perspektywy 

finansowej UE i w podobny sposób skorzystać z możliwości promocji kolei, nie tylko 

w Wolsztynie, ale także w Pile, gdzie istnieje koncepcja na utworzenie muzeum kolejnictwa.  

 - Radny poruszył kwestię przebudowy hali bokserskiej w Pile. Poprosił 

o przedstawienie harmonogramu ewentualnego wsparcia finansowego dla Piły w tym zakresie 

oraz wymagań, które należałoby spełnić, aby jeszcze w tym roku takie dofinansowanie było 

możliwe? Podkreślił również, iż istotne jest, aby miasto Piła zwiększyła wkład własny do tej 

inwestycji, gdyż obecnie 250 tys. nie pozwala na otrzymanie jakiegokolwiek wsparcia 

finansowego. 



 

 Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Bugajski zaapelował do 

radnego, aby zaprzestał kładzenia kłód pod nogi każdej ze spraw, które radny M.Porzucek 

poruszył w swoim wystąpieniu.   

 

 

d) Waldemar Witkowski  

 - Radny przypomniał, iż w minionym czasie w Teatrze Nowym w Poznaniu Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak wręczył nagrody i stypendia w dziedzinie 

kultury. Zwrócił uwagę, iż wśród 4 nagrodzonych osób, 2 były z północnej Wielkopolski. 

 - Mówca podniósł temat spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, która kilka lat 

temu została utworzona celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i doprowadzeniu 

do każdego miejsca w Wielkopolsce Internetu szerokopasmowego. Radny stwierdził, 

iż z niepokojem obserwuje działania organu właścicielskiego wobec tego, co dzieje się wokół 

tej inwestycji. Przypomniał, iż jakiś czas temu Marszałek wstrzymał wszelkie prace z nią 

związane, gdyż padło podejrzenie o manipulację przy rozstrzyganiu przetargów 

i przeprowadzaniu inwestycji. Mimo opinii i wyroków m.in. sądów, które zaprzeczały 

podejrzeniom, sprawa dalej pozostaje zawieszona. Co więcej, w międzyczasie WSS wybrała 

firmę realizującą dalsze działania przygotowawcze, która powiązana jest z osobami 

posiadającymi zarzuty prokuratorskie. W związku z zaistniałą sytuacją, radny zaapelował 

o zwiększenie nadzoru właścicielskiego nad WSS. W przeciwnym wypadku może się 

zdarzyć, że zadanie nie będzie zrealizowane na czas i konieczny będzie zwrot środków 

unijnych, lub inwestycja ta będzie kosztować więcej, niż planowano.  

 

 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak Wojciech Jankowiak zapewnił, iż Zarząd cały 

czas zajmuje się wspomnianą inwestycją i jej sytuacją, jednak projekt WSS  nie jest łatwy. 

 

 

e) Maciej Wiśniewski 



 - Mówca poruszył sprawę Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego 

w Kościanie. Przypomniał, iż w zeszłym roku zakończono budowę boiska przy 

ww. placówce, które to zadanie finansowane było ze środków przeznaczonych na 

rozwiązywanie problemów alkoholowych. Mieszkańcy Kościana chcieli by korzystać 

z obiektu, jednak dyrekcja szpitala nie wyraża na to zgody. Mówca zasugerował, 

aby wypracować takie zasady, które umożliwiłyby korzystanie z boiska również 

mieszkańcom Kościana oraz skierował prośbę o przeanalizowanie tej kwestii. 

 - Radny poinformował, iż Wójt Gminy Włoszakowice opracował koncepcję 

promenady prowadzącej wokół Jeziora Dominickiego, której założenia uatrakcyjniają 

otoczenie turystyczne całego terenu wokół tego zbiornika. Dokument zostanie niedługo 

przekazany do Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W związku z tym zaapelował 

o rozważenie możliwości przekazania tego terenu pod zarządzanie Gminie Włoszakowice.  

 - Mówca nawiązał do sprawy niedawno wybudowanej za ok. 1,5 mln zł ścieżki 

rowerowej między Lesznem a Osieczną. Przypomniał, iż po raz kolejny powstały tam 

uszkodzenia nie wynikające z jej użytkowania, lecz z błędów w wykonaniu inwestycji. 

Poprosił o informację, czy ustalone zostały przyczyny zniszczeń? Zasugerował, iż należałoby 

rozważyć kompleksowy remont ścieżki, co pozwoliłoby uniknąć ciągłych remontów 

w przyszłości. 

 - Radny odniósł się do swojej interpelacji złożonej podczas lutowej Sesji Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego ws. zakupu nowego taboru kolejowego, który mógłby 

osiągać wysokie prędkości na zmodernizowanej linii Poznań-Rawicz. Z odpowiedzi, jaką 

otrzymał wynika, iż nie ma środków finansowych na tę inwestycję. W związku z tym poprosił 

o wyjaśnienie, dlaczego zadanie to nie zostało wpisane do Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020? Przypomniał, iż w ramach WRPO planuje się 

finansować zadanie, które nie koniecznie leży w gestii samorządów, czyli remont linii na 

trasie Poznań-Piła. W związku z dużym potokiem podróżnych w kierunku południowej 

Wielkopolski, bardziej korzystne byłoby wydatkowanie tych środków na zakup 

odpowiedniego taboru kolejowego. 

 

 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak Wojciech Jankowiak wyjaśnił, iż remont linii 

kolejowej do Piły nie obciąża budżetu województwa, gdyż środki pochodzić będą z WRPO. 

W przypadku zakupu taboru, konieczny byłby wkład własny w postaci 50% wartości 



inwestycji. Wciąż rozpatruje się możliwość pozyskania pieniędzy unijnych z programów 

krajowych by zastosować taki montaż finansowy, który nie obciążałby budżetu. Być może 

uda się włączyć w to działanie spółkę Koleje Wielkopolskie, jednak to wymaga jej 

dekapitalizowania. 

 

 

f) Zbigniew Ajchler  

 - Radny przypomniał kwestię, wielokrotnie przez niego poruszaną podczas 

poprzednich  Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, ws. podejrzenia o popełnienie 

przestępstwa przez Lokalną Grupę Rybacką Obra-Warta. 13 grudnia 2013 roku złożył 

wniosek do prokuratury w tej sprawie, a w chwili obecnej toczy się postępowanie 

wyjaśniające. Zwrócił uwagę, iż sprawa – mimo iż dotyczy środków unijnych – nie powinna 

być rozpatrywana przez organy europejskie, gdyż to może skutkować odebraniem Polsce 

dofinansowania na różnego rodzaju przedsięwzięcia i inwestycje. Mówca poinformował, 

iż z początkiem bieżącego roku otrzymał w tej sprawie dwa pisma – pierwsze z nich od 

Tomasza Bugajskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, drugie 

z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z pisma od Zarządu wynika, iż przeprowadzone 

kontrole nie stwierdziły uchybień w działalności LGR Obra-Warta skutkujących zgłoszeniem 

ich do organów ścigania. Z kolei w zaleceniach kontrolnych przekazanych radnemu przez 

Ministerstwo stwierdzono, iż z uwagi na liczne uchybienia w zakresie oceny operacji przez 

Komitet LGR Obra-Warta konieczne jest przeprowadzanie ponownej kontroli w zakresie 

wniosków złożonych podczas kolejnych konkursów. Radny wnioskował do Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego o powołanie na terenie powiatu międzychodzkiego zespołu 

kontrolującego stosowanie kryteriów oceny projektów i ich wartości punktowej.  

 

 Ponieważ Przewodniczący SWW Lech Dymarski zwrócił uwagę mówcy, że jego 

wystąpienie było zbyt długie, w toku krótkiej wymiany zdań ustalono, iż na kolejnych Sesjach 

SWW przestrzegany będzie czas wystąpień ustalony w Regulaminie SWW. 

 

 Radny Marcin Porzucek zapowiedział, iż jeśli dostanie odpowiednie dokumenty 

w tej sprawie, skieruje je do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.  



 

 Tomasz Bugajski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wyjaśnił 

radnemu Z.Ajchlerowi, iż wspomniane pismo, jakie otrzymał było zgodne ze stanem, 

faktycznym sytuacji w danym dniu. Co więcej, poinformował, iż zalecenia zawarte w raporcie 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi są już nieaktualne, gdyż Ministerstwo przyjęło 

wyjaśnienia LGR Obra-Warta. Szczegółowa odpowiedź zostanie udzielona w formie 

pisemnej.  

 

g) Karol Kujawa  

 - Mówca poprosił o wsparcie działań Wójta Gminy Orchowo, który przy niedawno 

wybudowanej świetlicy planuje wybudować boisko wielofunkcyjne, które służyłoby 

mieszkańcom Orchowa. Starosta Słupecki nałożył na Wójta opłatę ok. 14,5 tys. zł 

za odrolnienie tego terenu, na którym znajduje się ziemia klasy III. Radny zaapelował 

do Zarządu o wsparcie działań Wójta w tym zakresie i rozważenie możliwości ominięcia 

konieczności uiszczenia tak wysokiej dla gminy opłaty. 

(Dokumenty przekazane przez Wójta Gminy Orchowo stanowią załącznik do niniejszego 

zestawienie interpelacji) 

 

 

h) Błażej Spychalski 

 - Radny poruszył kwestię problemów pszczelarstwa w Wielkopolsce. Zwrócił uwagę, 

iż w Gminie Wronki, we wsi Biezdrowo przebiega droga wojewódzka z tzw. kocimi łbami. 

Zasugerował, iż należałoby rozważyć posadzenie wzdłuż tej drogi drzew miododajnych, 

takich jak np. lipa. Takie działanie z pewnością poprawiłoby sytuację pszczelarzy z tego 

rejonu. 

 

 

Ad. 34. Zamknięcie posiedzenia. 

 



 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący SWW Lech Dymarski, 

zamknął XLIII sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

Protokołowała 

 

Małgorzata Paprzycka 


