
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ NR XLIV/14 
z XLIV sesji Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego 
z 28 kwietnia 2014 r. 



Protokół nr XLIV/14  

z XLIV sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w dniu 28 kwietnia 2014 r. 

 

XLIV sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się 28 kwietnia 2014 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 XLIV Sesji SWW wzięło udział 35 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). 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski przywitał także obecnych na sali uczniów 

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Kobylej Górze. 

 

    

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący SWW Lech Dymarski zaproponował, po uzgodnieniach 

z przedstawicielami wszystkich klubów radnych, aby Sejmik przyjął Stanowisko Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego w sprawie historycznego wydarzenia, jakim jest dla Polski 

Kanonizacja Papieża Polaka Jana Pawła II,  

 

Przewodniczący SWW zaproponował uzupełnienie porządku obrad o następujące 

punkty: 

- Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka 

drogi wojewódzkiej nr 432 przebiegającej na terenie gminy Września z jednoczesnym 



wyłączeniem go z użytkowania - wniosek został przyjęty jednogłośnie i wprowadzony do 

porządku obrad jako punkt 3 A. 

- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego - wniosek został 

przyj ęty jednogłośnie i wprowadzony do porządku obrad jako punkt 3 B. 

- Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie  zmiany uchwały powierzającej Powiatowi 

Gnieźnieńskiemu prowadzenie zadania publicznego o charakterze inwestycyjnym - wniosek 

został przyjęty jednogłośnie i wprowadzony do porządku obrad jako punkt 3 C. 

- Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na wniesienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ,,INVEST - PARK” 

zabudowanych nieruchomości położonych w gm. Września, obręby Białężyce, Chocicza 

Mała i Grzymysławice, jako aportu na pokrycie udziałów obejmowanych w podwyższonym 

kapitale zakładowym spółki - wniosek został przyjęty jednogłośnie i wprowadzony do 

porządku obrad jako punkt 3 D. 

 

Radny Marcin Porzucek podniósł temat informacji, jaka znalazła się na stronie 

internetowej UMWW i dotyczyła poznańskiego szczytu regionalnych i lokalnych 

przywódców politycznych Europejskiej Partii Ludowej, który odbył się 25 maja 2014 r. 

W związku z tym złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu pn. Informacja 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego na temat umieszczenia na stronie instytucji 

publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informacji na temat 

partyjnego spotkania PO i EPL.   

Przewodniczący SWW Lech Dymarski zaproponował, aby temat ten radny poruszył 

w punkcie Interpelacje i zapytania radnych.  

Głos w sprawie zabrał również Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek 

Woźniak. Podkreślił, i ż ww. wydarzenie miało charakter europejski oraz promocyjny dla 

Wielkopolski i Poznania – omawiane były m.in. osiągnięcia i sukcesy Wielkopolski 

Podkreślił, że niewątpliwie drugie wydarzenie, o tak znaczącej randze, nie będzie miało 

miejsce w najbliższym czasie. Na koniec podkreślił, że na stronie internetowej Urzędu 



Marszałkowskiego znajdują się informacje o wydarzeniach ważnych dla regionu, ale jeśli ta 

informacja przeszkadza radnym z Klubu PiS, może ona zostać natychmiast usunięta ze strony. 

Przewodniczący SWW Lech Dymarski dodał, iż nie widzi potrzeby zatajania 

informacji o tym, iż tak ważne spotkanie odbyło się w stolicy Wielkopolski. Przypomniał, 

iż gościem na szczycie był m.in. Kandydat na Przewodniczącego Komisji Europejskiej 

Jean-Claude Juncker.  

Ustalono, iż ww. kwestia zostanie przez radnego poruszona w punkcie Interpelacje 

i zapytania radnych.  

 

 Porządek obrad XLIV Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego uzupełniony 

o 4 punkty został przyjęty jednogłośnie 

 

  

PORZĄDEK OBRAD  

XLIV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

28 kwietnia 2014 r/godz.12:00/. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 

3A. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka 

drogi wojewódzkiej nr 432 przebiegającej na terenie gminy Września z jednoczesnym 

wyłączeniem go z użytkowania. 

3B. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego. 

3 C. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie  zmiany uchwały powierzającej Powiatowi 

Gnieźnieńskiemu prowadzenie zadania publicznego o charakterze inwestycyjnym. 

3 D. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na wniesienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki z ograniczoną 



odpowiedzialnością Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ,,INVEST - PARK” 

zabudowanych nieruchomości położonych w gm. Września, obręby Białężyce, Chocicza 

Mała i Grzymisławice, jako aportu na pokrycie udziałów obejmowanych w 

podwyższonym kapitale zakładowym spółki. 

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. Inteligentne Specjalizacje-Smart Specialisation. /druk nr   3 / 

7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2013. /druk nr 4  / 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które w 2014 roku przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi 

województwa . /druk nr  5  /  

9. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej  w formie 

dotacji celowe przez Województwo Wielkopolskie Gminie Borek Wielkopolski -

organizatorowi   Zakładu  Aktywności Zawodowej  w  Leonowie. /druk nr  6 /  

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej  w formie 

dotacji celowe przez Województwo Wielkopolskie Gminie Koźmin Wielkopolski-

organizatorowi   Zakładu  Aktywności Zawodowej  w  Koźminie Wielkopolskim. /druk nr   7 

/  

11. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej  w 

formie dotacji celowe przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków- organizatorowi   

Zakładu  Aktywności Zawodowej  w  Swobodzie. /druk nr  8  /  

12. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej  w 

formie dotacji celowe przez Województwo Wielkopolskie Gminie Mieścisko- organizatorowi   

Zakładu  Aktywności Zawodowej  w  Gołaszewie. /druk nr  9/  



13. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej  w 

formie dotacji celowe przez Województwo Wielkopolskie Gminie Żerków- organizatorowi   

Zakładu  Aktywności Zawodowej  w Żerkowie. /druk nr  10 /  

14. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej  w 

formie dotacji celowe przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Ostrzeszowskiemu- 

organizatorowi   Zakładu  Aktywności Zawodowej  w Książenicach . /druk nr   11 /  

15. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej  w 

formie dotacji celowe przez Województwo Wielkopolskie  Powiatowi Słupeckiemu- 

organizatorowi   Zakładu  Aktywności Zawodowej  w Słupcy. /druk nr  12  /  

16. Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego 

w 2013r. /druk nr   13 / 

17. Sprawozdanie z realizacji programu działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Poznaniu za 2013 rok. /druk nr 14   / 

18. Podjęcie uchwały  w sprawie  podziału południowo-wschodniej części Województwa 

Wielkopolskiego powiatów: kolskiego, konińskiego, słupeckiego i tureckiego na obwody 

łowieckie. /druk nr 15   /   

19. Podjęcie uchwały  w sprawie uzgodnienia przebiegu granicy kujawsko-pomorskiego 

obwodu łowieckiego Nr 243, którego część powierzchni znajduje się na terenie województwa 

wielkopolskiego. /druk nr   16 /  

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju  bazy sportowej w 

Województwie Wielopolskim na lata 2014-2015”, dofinansowywanego ze środków 

pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.  /druk nr  17  /  

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

Konina. /druk nr   18 / 

22. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa 

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

dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017. /druk nr    19/  

23. Podjęcie uchwały  w sprawie utworzenia  Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego 

Chłapowskiego. /druk nr 20   /  

24. Podjęcie uchwały  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chocicza. /druk nr 21 /  



25. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego 

Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie. /druk nr  22/  

26. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. 

Ludwika Perzyny w Kaliszu. /druk nr  23  /  

27. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia zgody na udzielenie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu. /druk nr  24  /  

28. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku . /druk nr  25  / 

29. Interpelacje i zapytania radnych. 

30. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 3. Wybór sekretarzy obrad. 

 Sekretarzami obrad zostali jednogłośnie wybrani radni: Karolina Duda oraz Maciej 

Dąbrowski. 

 

  

Radni przez aklamację przyjęli  Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

 w sprawie historycznego wydarzenia, jakim jest dla Polski Kanonizacja Papieża Polaka Jana 

Pawła II.  

Stanowisko stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

 

 

Ad. 3 A. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka 

drogi wojewódzkiej nr 432 przebiegającej na terenie gminy Września z jednoczesnym 

wyłączeniem go z użytkowania. 



 Głos zabrał radny Seweryn Kaczmarek. Poinformował, iż z przyjęcia ww. uchwały 

wynikają skutki finansowe m.in. dla Urzędu Marszałkowskiego (ok. 15 mln zł) oraz dla kolei. 

Przypuszczać można, iż uchwała ta stanowić będzie „prezent” dla firmy Volkswagen Polska, 

dlatego  należałoby się zastanowić czy samorząd województwa wielkopolskiego stać na takie 

wydatki. Nadmienił, że w Wielkopolsce jest wiele innych problemów, na które można by 

przeznaczyć te środki. 

  W odpowiedzi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak 

zwrócił uwagę, iż VW Polska podejmując decyzję o rozpoczęciu budowy swojej nowej 

fabryki rozważała wiele lokalizacji w świecie (m.in. w Turcji i Czechach) oraz w Polsce. 

W związku z tym toczyły się negocjacje z przedstawicielami poszczególnych regionów, 

w których potencjalna inwestycja miała być realizowana, a każda strona deklarowała system 

zachęt dla inwestora. Podczas negocjacji, za przyzwoleniem Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego, wyrażono zgodę na procedowane zmiany. Taka deklaracja stanowiła jeden 

z elementów, który zdecydował, iż VW Polska rozpocznie swoją inwestycję we Wrześni. 

Proponowane zmiany stanowią pewnego rodzaju cenę za to, że na terenie naszego 

województwa realizowana będzie bardzo nowoczesna inwestycja, która daje bezpośrednio 

3 tys. nowych miejsc pracy, a ocenia się, że prace może zyskać nawet ok 15 tys. osób. Droga 

wojewódzka, która przecina przewidziany teren fabryki i tak była przeznaczona do 

modernizacji, ze względu na jej zły stan techniczny. Przełożenie jej na nowy przebieg 

stanowi, iż koszt rzeczywisty będzie mniejszy. Określony system zachęt zaproponowała także 

gmina Września (dotyczący przebudowy układu komunikacyjnego), powiat wrzesiński 

(w zakresie szkolenia zawodowego) oraz Ministerstwo Gospodarki. Na zakończenie 

nadmienił, że chcąc promować Wielkopolskę i pozyskiwać inwestorów, tego typu 

przedsięwzięcia trzeba realizować.  

 Radny Maciej Wi śniewski poprosił o informację na temat szacowanych wartości 

zachęt ze strony samorządów i Ministerstwa. 

 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wyjaśnił, że gmina Września sfinansuję 

budowę drogi po nowym śladzie na odcinku od węzła autostradowego we Wrześni do 

terenów inwestycyjnych (ok. 1100 metrów) oraz teren okalający inwestycję (droga o długości 

ponad 2 km). Poza tym, przebudowywany jest system wodociągów umożliwiający 

dostarczenie określonej ilości wody do fabryki. Powiat wrzesiński zdecydował 

o zaoferowaniu ośrodka szkoleniowego umożliwiającego przeszkolenie pracowników na 

rynek pracy, nie tylko dla VW Polska. Szkolenie, które się przewiduje będzie bardzo 



specjalistyczne i prowadzone na odpowiednim sprzęcie technicznym. Koszt tej inwestycji 

może przekraczać 100 mln zł, ale może uda się pozyskać środki unijne z programu 

regionalnego. Wkład własny w tym zakresie również będzie konieczny, jednak na tym etapie 

musi to rozważyć gmina. Ministerstwo Gospodarki zasila bezpośrednio strefę ekonomiczną, 

co sprowadza się do kwoty ok. 50 mln zł na przygotowanie tego terenu. Nieoficjalnie można 

przypuszczać, iż wartość zachęt może wynosić nawet 300 mln zł. Należy także zwrócić 

uwagę, iż nie wszystkie ww. inwestycje są dedykowane tylko i wyłącznie dla fabryki VW 

Polska – droga, która będzie przebudowywana, nadal będzie drogą publiczną, a ośrodek 

szkoleniowy służyć będzie rynkowi pracy. Podkreślił, że teren, który przejmuje Wałbrzyska 

Specjalna Strefa Ekonomiczna to ok. 360 hektarów, z czego VW Polska ostatecznie nabędzie 

od strefy ok. 250-280 hektarów. Pozostałe tereny będą terenami inwestycyjnymi 

udostępnianymi innym podmiotom, a uzbrojenie tego terenu, tak jak i tamtejszy system 

komunikacyjny, służyć będą również innym podmiotom ekonomicznym.  

 Głos w sprawie zabrał również radny Rafał Żelanowski, który z lokalnego 

doświadczenia zapewnił, że konkurencja podmiotów, które chcą inwestować w naszym 

terenie jest bardzo duża. Bierne działanie w tym zakresie może doprowadzić do tego, iż wiele 

inwestycji zmieni swoje lokalizacje.  

 Radny Maciej Wi śniewski zapewnił, że nie ma wątpliwości, co do zasadności 

inwestycji VW Polska, jednak potrzebne są bliższe informacje – zwłaszcza w kontekście 

wydatków po stronie województwa.  

 Radny Marek Sowa zaapelował, aby w przyszłości okręg Leszna, Kościana, Rawicza, 

Gostynia, Krotoszyna wzmocnić odpowiednią sumą środków finansowych. Część wschodnia 

regionu otrzymała już znaczące środki na swój rozwój. 

 Na zakończenie radny Waldemar Witkowski zwrócił uwagę na kuriozalną sytuację, 

że w Wielkopolsce nie ma strefy ekonomicznej i trzeba się wspomagać Wałbrzyską Specjalną 

Strefą Ekonomiczną.  

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski zakończył dyskusję nad procedowaną 

uchwałą i poddał ją pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



Uchwała Nr XLIV/839/14 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski zarządził 10-minutową przerwę, podczas 

której odbyły się posiedzenia Komisji Budżetowej oraz Komisji Kultury. Następnie obrady 

wznowiono. 

 

 

Ad. 3 B. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIV/840/14 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 

Ad. 3 C. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie  zmiany uchwały powierzającej 

Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenie zadania publicznego o charakterze 

inwestycyjnym. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIV/841/14 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 

Ad. 3 D. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na wniesienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ,,INVEST - PARK” 

zabudowanych nieruchomości położonych w gm. Września, obręby Białężyce, Chocicza 



Mała i Grzymysławice, jako aportu na pokrycie udziałów obejmowanych w 

podwyższonym kapitale zakładowym spółki. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIV/842/14 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

  

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

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

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIV/843/14 stanowi załącznik nr 8 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.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIV/844/14 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 

Ad. 6. Inteligentne Specjalizacje-Smart Specialisation. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Sejmik przyjął materiał do wiadomości.  

  

 



Ad. 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości. 

 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które w 2014 roku przeznacza 

się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane 

samorządowi województwa. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIV/845/14 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej  

w formie dotacji celowe przez Województwo Wielkopolskie Gminie Borek Wielkopolski 

-organizatorowi   Zakładu  Aktywności Zawodowej  w  Leonowie. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIV/846/14 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej  

w formie dotacji celowe przez Województwo Wielkopolskie Gminie Koźmin 

Wielkopolski-organizatorowi   Zakładu  Aktywności Zawodowej  w  Koźminie 

Wielkopolskim. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



Uchwała Nr XLIV/847/14 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej  

w formie dotacji celowe przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków- 

organizatorowi   Zakładu  Aktywności Zawodowej  w  Swobodzie. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIV/848/14 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej  

w formie dotacji celowe przez Województwo Wielkopolskie Gminie Mieścisko- 

organizatorowi   Zakładu  Aktywności Zawodowej  w  Gołaszewie. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIV/849/14 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej  

w formie dotacji celowe przez Województwo Wielkopolskie Gminie Żerków- 

organizatorowi   Zakładu  Aktywności Zawodowej  w Żerkowie. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIV/850/14 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

 



Ad. 14. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej  

w formie dotacji celowe przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi 

Ostrzeszowskiemu- organizatorowi   Zakładu  Aktywności Zawodowej  w Książenicach . 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIV/851/14 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej  

w formie dotacji celowe przez Województwo Wielkopolskie  Powiatowi Słupeckiemu- 

organizatorowi   Zakładu  Aktywności Zawodowej  w Słupcy. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIV/852/14 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

 

Ad. 16. Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich Województwa 

Wielkopolskiego w 2013r. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

 

Ad. 17. Sprawozdanie z realizacji programu działalności Wielkopolskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Poznaniu za 2013 rok. 

 Głos zabrał radny Stefan Mikołajczak, który zaapelował do Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi SWW, aby zastanowiła się nad formą tegoż sprawozdania. Mówca nadmienił 

jednak, że nie ma żadnych zastrzeżeń, co do merytorycznej pracy WODR. Stopień 

szczegółowości sprawozdania jest tak wysoki, że utrudnia efektywne jego przeanalizowanie, 

ponadto dokument skonstruowany jest w sposób powtórzeniowy. Ponadto, w ważniejszych 



punktach brakuje komentarza prezentującego wnioski wynikające ze szczegółowych danych. 

Mówca przedstawił kilkanaście przykładów z treści dokumentu. Na koniec zaznaczył, że nie 

oczekuje żadnej odpowiedzi w tej sprawie, jednak poprosił, aby Komisja SWW zechciała 

uzgodnić z autorami formę tegoż materiału. 

 Radny Zbigniew Ajchler przywołał trudną sytuację polskiego rolnictwa, a WODR 

odgrywa znaczącą rolę w jej poprawie oraz w polepszaniu wizerunku polskiego rolnictwa na 

tle innych krajów europejskich. Podkreślił, i ż na przestrzeni ostatnich lat widać wyraźną, 

pozytywną zmianę kierunku oddziaływania WODR, a forma przedstawiania informacji 

stanowi odrębną rzecz. Mówca nadmienił, iż istotną kwestię stanowi zaufanie do doradcy 

oraz jego doświadczenie merytoryczne. WODR w porównaniu do innych ośrodków z państw 

europejskich, ma kilkakrotnie mniejszą ilość doradców w przeliczeniu na mieszkańca 

regionu. Prezentowany, obszerny materiał przedstawia szeroki zakres działań ośrodka, co nie 

jest adekwatne do środków finansowych, na które narzekają wielkopolscy doradcy, przez co 

czują się niedocenieni. Radny wyraził także uznanie dla dyrekcji ośrodka oraz decernenta, 

którzy przyczynili się do utworzenia tzw. gospodarstw demonstracyjnych, które skutkować 

będą zwiększeniem jakości wielkopolskiego rolnictwa. Podsumowując, radny zaznaczył, 

iż zadaniem Zarządu Województwa Wielkopolskiego jest pozyskiwanie jak największej 

liczby środków finansowych – zarówno swoich i rządowych – aby wspomóc WODR. 

 W odniesieniu do wypowiedzi przedmówców Krzysztof Grabowski, Członek 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego, zwrócił uwagę, iż należy koncentrować się na 

działalności merytorycznej WODR. Mówca wskazał na znaczę zmiany, jakie miały miejsce 

w WODR w ostatnich latach, m.in. stworzenie sieci gospodarstw demonstracyjnych oraz 

modernizacje poszczególnych ośrodków WODR. Nadmienił, iż mimo trudności finansowych 

udaje się realizować wszystkie działania ośrodka. Na zakończenie podziękował swoim 

przedmówcom za rozpoczęcie dyskusji na temat WODR, gdyż niejednokrotnie temat ten był 

pomijany.  

 Radny Czesław Cieślak zgodził się, iż warto by rozważyć zmianę w sporządzaniu 

sprawozdania i nie przedstawiać tak szczegółowych danych. Podkreślił także, iż kwestie 

finansowe nie dotyczą tylko i wyłącznie płac dla pracowników, ale także materiałów 

wizualnych, promocyjnych czy transportu na działalność ośrodka. Na zakończenie wyraził 

zadowolenie, iż radni opozycji pozytywnie oceniają działalność WODR oraz nadzieję na 

zwiększenie środków finansowych, które przełożą się na efektywną jego działalność oraz 

poprawę sytuacji wielkopolskiego rolnictwa. 



 

Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości. 

 

 

Ad. 18. Podjęcie uchwały  w sprawie  podziału południowo-wschodniej części 

Województwa Wielkopolskiego powiatów: kolskiego, konińskiego, słupeckiego i 

tureckiego na obwody łowieckie. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIV/853/14 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

 

Ad. 19. Podjęcie uchwały  w sprawie uzgodnienia przebiegu granicy kujawsko-

pomorskiego obwodu łowieckiego Nr 243, którego część powierzchni znajduje się na 

terenie województwa wielkopolskiego. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIV/854/14 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

 

Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju  bazy sportowej w 

Województwie Wielopolskim na lata 2014-2015”, dofinansowywanego ze środków 

pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.   

 Radny Marcin Porzucek wyraził nadzieję, iż po tym jak Miasto Piła i pilski MOSiR 

uzupełnią dokumentację, uda się w szybkim trybie udzielić wsparcia finansowego na budowę 

hali bokserskiej.  

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 



Uchwała Nr XLIV/855/14 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

 

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

Miasta Konina. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIV/856/14 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

 

Ad. 22. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku 

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

gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIV/857/14 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

 

Ad. 23. Podjęcie uchwały  w sprawie utworzenia  Parku Krajobrazowego im. gen. 

Dezyderego Chłapowskiego. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIV/858/14 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

 

Ad. 24. Podjęcie uchwały  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chocicza. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  



Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIV/859/14 stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

 

Ad. 25. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela 

Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala dla 

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

Gnieźnie. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIV/860/14 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

 

Ad. 26. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIV/861/14 stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

 

Ad. 27. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia zgody na udzielenie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLIV/862/14 stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

 



Ad. 28. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 

okresie pomiędzy sesjami Sejmiku . 

Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości. 

 

 

Ad. 29. Interpelacje i zapytania radnych. 

a) Marek Sowa 

 - Radny skierował interpelację ws. ulg na przewóz rowerów w pociągach Kolei 

Wielkopolskich oraz Przewozów Regionalnych. Zwrócił uwagę, iż Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego powinien promować turystykę rowerową oraz dojazdy 

rowerem do szkoły i pracy. Zasugerował, iż przewóz roweru mógłby się odbywać za 

symboliczne 1zł, a nie 7zł, jak jest do tej pory. Zwrócił uwagę, iż spółka Koleje Dolnośląskie 

wprowadziła podobną ulgę dla przewozu rowerów.  

 

 W odpowiedzi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak 

wyjaśnił, iż dotychczas nie rozważano kwestii ulg kolejowych na przejazd z rowerem. Temat 

ten jest dość trudny, gdyż Koleje Wielkopolskie operują taborem, który na dzień dzisiejszy 

nie jest dostosowany do przewozu rowerów. ELFy i szynobusy nie posiadają specjalnych 

wydzielonych przestrzeni, gdzie można by postawić rower. Na zakończenie zapewnił, 

że propozycja radnego będzie rozważona.  

 

 - Mówca poruszył także sprawę kontaktu z biurem marketingu Kolei Wielkopolskich. 

Poinformował, iż w dniu dzisiejszym (28 kwietnia br.) skontaktował się telefonicznie 

z ww. biurem, jednakże po dwukrotnej próbie połączenia z odpowiednią osobą, połączenie 

zostało zrywane. Podkreślił, i ż biuro marketingu spółki samorządu województwa 

wielkopolskiego powinno działać sprawnie. 

 

b) Marek Niedbała 

 - Radny nawiązał do lutowego wydania „Monitora Wielkopolskiego”. Przypomniał, 

iż wówczas opublikowany był artykuł na temat budowy szpitala matki i dziecka w Poznaniu, 



w którym przytaczane były wypowiedzi przedstawicieli Klubów Radnych Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. Zwrócił uwagę, iż opinie niektórych radnych skrócono do 

kilku zdań, a najwięcej miejsca zajął wywiad z Marszałkiem Marka Woźniaka. Podkreślił, 

że temat budowy szpitala matki i dziecka jest niezwykle istotny, dlatego liczył, iż wszelkie 

opinie w tym zakresie zostaną rzetelnie przedstawione na łamach „Monitora 

Wielkopolskiego”. Zwrócił się z prośbą do przewodniczącego społecznej rady programowej 

„Monitora Wielkopolskiego” Lecha Dymarskiego o refleksję na temat istnienia tej rady, która 

zbiera się dość rzadko i nie podejmuje żadnych konkretnych działań. Mówca zaakcentował, 

iż gazeta wydawana jest przez samorząd województwa i każdy z radnych powinien mieć 

prawo do wypowiadania się na jej łamach. Na zakończenie zaapelował, aby „Monitor 

Wielkopolski” stał się formą wymiany poglądów wszystkich ugrupowań politycznych 

w Sejmiku. Zasugerował, iż być możne warto rozważyć umożliwienie każdemu Klubowi 

Radnych wypowiadanie się w każdym numerze „Monitora Wielkopolskiego”.  

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski wyjaśnił, iż rada programowa „Monitora 

Wielkopolskiego” zbiera się tak często, jak jest to konieczne. Częstsze jej posiedzenia są 

trudne do zorganizowania ze względu na napięte kalendarze jej członków. 

 

c) Maciej Wiśniewski 

 - Radny odniósł się do wypowiedzi radnego M. Niedbały i zaproponował, aby do 

końca kadencji SWW każdy z radnych miał możliwość podsumowania 4 lat działalności na 

łamach „Monitora Wielkopolskiego”. 

 - Mówca poprosił o informacje na temat inicjatywy JESSICA. Przypomniał, iż z jej 

środków w ramach rewitalizacji obszarów poprzemysłowych w centrum miasta ma być 

finansowana budowa Galerii Goplana w Lesznie. Z informacji posiadanych przez radnego 

wynika, że istnieje zagrożenie dla ww. inwestycji ze względu na problemy z pozyskaniem 

środków finansowych z JESSICA. W związku z powyższym poprosił o szczegółowe 

wyjaśnienie tej kwestii.  

 

 Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak zapowiedział, 

iż odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. Nadmienił jednak, iż z inwestycją tą od samego 



początku były problemy dotyczące uzyskania wszystkich koniecznych dokumentów. Obecna 

sytuacja inwestycji przedstawiona będzie radnemu na piśmie. 

d) Karol Kujawa  

 - Radny, w imieniu Wójta Gminy Orchowo oraz mieszkańców, podziękował za 

umorzenie kwoty za wyłączenie gruntów III klasy pod obiekty sportowo-rekreacyjne. 

 - Mówca poruszył kwestię drogi dojazdowej do lotniska wojskowego w powiecie 

słupeckim w Powidzu. Poprosił o informację, czy Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego przymierza się do przejęcia ww. drogi? Zwrócił uwagę, iż obecny stan drogi 

budzi wiele zastrzeżeń, a przejęcie jej przez UMWW stworzyło by szansę na jej 

modernizację.  

 

 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wyjaśnił, że drogi dojazdowe do terenów 

wojskowych stanowią tzw. drogi obronne i ich kategorie ustala Minister Spraw 

Wewnętrznych. Ustalona została nowa siatka dróg obronnych, w ramach której samorząd 

województwa otrzymał – zarówno na terenie powiatu słupeckiego, jak i na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego – 38km dróg, które powinny być przejęte od powiatów i utrzymywane 

w odpowiednim standardzie obronnym. Do tej pory drogi te nie zostały przejęte, gdyż 

samorządy chcą jeszcze wyjaśniać kategorie dróg z Ministerstwem Obrony Narodowej. 

Ponadto, występuje niuans prawny, ponieważ do kategorii dróg obronnych zalicza się drogi 

powiatowe, które w tym momencie stają się wojewódzkimi lub krajowymi. Dopóki przejęcie 

tych dróg nie będzie obligatoryjne, to samorząd województwa będzie się wstrzymywał z tym 

działaniem. Na zakończenie mówca wyjaśnił, iż modernizacja wszystkich 38km 

generowałaby ogromne nakłady finansowe.  

 

e) Waldemar Witkowski 

 - Radny poruszył problem tzw. południowego wyjazdu z Poznania w stronę 

Czempinia, Mosiny i Puszczykowa przez Wildę i Luboń (droga wojewódzka 430). 

Zaakcentował, iż modernizacja ww. drogi nie jest raczej możliwa do roku 2020 

m.in. ze względu na problemy dotyczące własności tamtejszych terenów. Poinformował 

jednak, iż kolej planuje przebudowę węzła w Łęczycy. Zwrócił uwagę, iż w związku 

z rozwojem Mosiny i natężonym ruchem kolejowych m.in. w stronę Wrocławia, w pobliżu 



przejazdu kolejowego tworzą się ogromne korki na ww. drodze. Zaapelował, aby mimo braku 

możliwości modernizacji całej drogi wojewódzkiej nr 430, nie zaprzestać działań w pobliżu 

węzła Łęczyca, stanowiącego skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z dwoma liniami 

kolejowymi (w stronę Wrocławia i Wolsztyna). 

 

 W odpowiedzi Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podkreślił, że jest to dość 

poważny problem i Zarząd cały czas rozważa jego rozwiązanie. Wielkopolski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich zlecił pewne analizy w tym zakresie. Nadmienił, iż droga 430 

w dotychczasowym przebiegu jest w dobrym stanie technicznym, natomiast jej wadą jest to, 

że jest zbyt wąska i nie jest wstanie podołać tak dużemu natężeniu ruchu. Aby umożliwi ć 

sprawny potok samochodów, droga ta powinna być 4-pasmowa, jednak taka inwestycja 

mogłaby napotkać na poważne bariery formalno-prawne m.in. ze względu na istniejący tam 

Wielkopolski Park Narodowy. Być może konieczne będzie rozważenie połączenia Mosiny 

z Czempiniem po całkowicie nowej drodze - jednak dotyczy to dalekiej przyszłości. 

Na zakończenie zapewnił, iż na etapie projektowania węzła kolejowego w Łęczycy, zostały 

zarezerwowane miejsca, które umożliwi ą zbudowanie wiaduktu dla 4 pasów ruchu 

samochodowego.  

 

f) Kazimierz Pałasz 

 - Mówca podniósł kwestię inwestycji w gminie Stare Miasto. Przypomniał, 

iż wcześniej dysponowała ona dotacjami unijnymi, jednak w wyniku kontroli okazało się, 

że środki te wykorzystane zostały niezgodnie z projektem. Z wynikiem kontroli nie zgadza się 

wójt gminy, gdyż - jego zdaniem - to co zapisano w projekcie, zostało zrealizowane. Istnieje 

pewna forma rozszerzeniowa dotycząca m.in. funkcjonowania przedszkola, co jest główną 

przeszkodą do utrzymania unijnych środków. Radny pokreślił, że istnieje wiele wątpliwości 

w tej sprawie i zaapelował aby poszukać odpowiedniego kompromisu w zakresie 

wykorzystania tych środków, zwłaszcza, iż wójt gminy Stare Miasto jest zdecydowany 

wnieść sprawę do sądu.  

 

 Marszałek Marek Woźniak przypomniał, że organy unijne za pomocą odpowiedniej 

procedury obligują samorząd województwa do wymierzania korekt czy żądania zwrotów 

środków, gdyż działa w imieniu budżetu UE. Zwrócił uwagę, iż w przypadku zaniżenia 



korekty dla dobra samorządu gminnego, powstałą różnice będzie musiał ponieść samorząd 

województwa. W związku z tym, w przypadku złamania umowy i wprowadzenia bez wiedzy 

samorządu dodatkowych funkcji – niezapisanych wcześniej w projekcie – konieczna jest 

odmowa zapłaty na rzecz gminy Stare Miasto. Jeśli sprawa będzie wniesiona do sądu, to jego 

zadaniem będzie sprawdzenie, czy zadanie zostało wykonanie odpowiednio oraz 

skonfrontować to z obowiązującym prawem.   

 

g) Zbigniew Ajchler 

 - Radny nawiązał do wypowiedzi przedmówców w kwestii „Monitora 

Wielkopolskiego”. Zgodził się, iż dobrym rozwiązaniem byłoby umożliwienie radnym 

swobodnych wypowiedzi w ważnych tematach na łamach „Monitora Wielkopolskiego”.  

 - Mówca złożył interpelację ws. powiatu międzychodzkiego i drogi wojewódzkiej 

nr 160. Wskazał na problemy dotyczące stanu i przepustowości systemu kanalizacyjnego, 

ponieważ – w okresach intensywnych opadów deszczu - dochodziło do wypadków oraz 

zalewania domostw. Zwrócił także uwagę, iż rubieże Wielkopolski w tamtejszym obszarze 

odczuwają niedosyt inwestycyjny, dlatego zaapelował o rozważenie możliwości ujęcia 

modernizacji drogi nr 160 w planie inwestycyjnym.  

 - Radny podziękował – w imieniu swoim oraz rolników - Krzysztofowi 

Grabowskiemu, Członkowi Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz całemu zespołowi, 

który bardzo dobrze przygotował konkurs Wielkopolski Rolnik Roku.  

 

h) Błażej Spychalski 

 - Mówca poruszył sprawę linii kolejowej nr 281 i przypomniał, iż PKP PLK planuje 

remont linii z Gniezna do Jarocina. Zwrócił się z prośbą o informację, czy po ukończeniu 

inwestycji przewiduje się tam przywrócić pasażerski transport kolejowy? Zaapelował także 

do Zarządu o wsparcie próśb mieszkańców, którzy życzyliby sobie odbudowy kładki dla 

pieszych przy wiadukcie kolejowym w Orzechowie, który także w ramach ww. inwestycji 

będzie remontowany.  

 

 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak przypomniał, iż w zeszłym roku zawieszono 

kursowanie linii pasażerskich między Gnieznem a Jarocinem ze względu na niskie potoki 



podróżnych oraz niskie dopuszczalne prędkości na niektórych odcinkach trasy – średnia 

prędkość pociągu wynosiła 38,6 km/h. Nadmienił, że prace PKP PLK nie mają na celu 

całkowitej modernizacji, zaś jedynie podniesienie standardu. Być może remont ten 

doprowadzi do tego, iż możliwe będzie znaczące podniesienie prędkości kursujących tam 

pociągów (do średniej prędkości ok. 60-65 km/h), a wówczas rozważana będzie możliwość 

przywrócenia ruchu pasażerskiej na tej trasie. Mówca odniósł się także do kwestii kładki dla 

pieszych przy wiadukcie kolejowym w Orzechowie i wyjaśnił, że w dotychczasowych 

rozmowach w PKP nie poruszano tej sprawy, jednak będzie miał ją na uwadze.  

 

i) Marcin Porzucek 

 - Radny podniósł kwestię modernizacji chodnika przy ul. Jana Pawła II w Pile. 

Zwrócił uwagę, iż należałoby również rozważyć modernizację kilkunastometrowego odcinka 

stanowiącego łącznik pomiędzy dwoma pasami drogi.  

 - Mówca przypomniał, iż 10 maja Marszałek Marek Woźniak przyjedzie do Piły 

pociągiem ELF. Poprosił o informację czy jest szansa, że po modernizacji linii kolejowej Piła-

Poznań, możliwe będzie kursowanie tam pociągów ELF? 

 

 W odpowiedzi Wicemarszałek Wojciech Jankowiak poinformował, iż póki co ELFy 

nie będą kursowały do Piły. Przypomniał, iż trwałość projektu zmusza do puszczenia ELFów 

na wcześniej wyznaczonych trasach. Zwrócił uwagę, iż w Wielkopolsce jeżdżą pociągi dwóch 

„jakości”, natomiast wciąż prowadzone są rozmowy na temat poprawy sytuacji taborowej 

Przewozów Regionalnych. Rozważana jest możliwość pozyskania środków unijnych 

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na modernizację starych pociągów, 

jednak wiąże się to z wkładem własnym w postaci kredytów lub obligacji emitowanych przez 

spółkę, ale zabezpieczonych długoletnimi umowami z samorządem województwa. 

Poinformował także, iż nowy zarząd PKP PKL pozostaje przy koncepcji modernizacji szlaku 

do Piły. Na zakończenie zapewnił, że w programie wojewódzkim są zapisane środki na zakup 

taboru, jednak przewiduje się uzupełnienie składu szynobusów (ok. 10-12 szt.). Taka 

inwestycja kosztowałaby ok 100mln zł, które znalazłyby się w WRPO, jednak problem 

pojawiłby się przy kwestii wkładu własnego.  

 



 Marszałek Marek Woźniak zwrócił uwagę, iż za każdym razem, gdy Zarząd 

Województwa wizytuje Piłę, radny M.Porzucek żąda różnego rodzaju deklaracji.  

 - Radny odniósł się do opublikowania na stronie UMWW informacji o organizacji 

poznańskiego szczytu Europejskiej Partii Ludowej. Poprosił o informację jakie komórki 

Urzędu Marszałkowskiego, bądź podległych mu instytucji, były bezpośrednio zaangażowane 

w organizację i obsługę partyjnego spotkania PO i PSL oraz jakie były koszty i formy 

rozliczenia tegoż wydarzenia? Przypomniał, iż UMWW było wymieniane jako 

współorganizator. 

 

 W odpowiedzi Marszałek Marek Woźniak zapewnił, iż UMWW nie był 

współorganizatorem spotkania EPL. Jedynie pracownicy Biura Informacyjnego 

Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, ze względu na swoje relacje z Komitetem 

Regionów, zaangażowani byli w pewne działania, gdyż było to wydarzenie w głównej mierze 

Komitetu Regionów. Raz jeszcze podkreślił, że Urząd nie był współorganizatorem i nie 

ponosił z tego tytułu żadnych kosztów.  Udzielał jedynie wsparcia na zasadzie informacji. 

 

 

Ad. 30. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący SWW Lech Dymarski, 

zamknął XLIV sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 
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