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Protokół nr XLVIII/14  

XLVIII sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w dniu 21 lipca 2014 r. 

 

XLVIII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się 21 lipca 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. W obradach XLVIII 

Sesji SWW wzięło udział 33 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 Lech Dymarski zaproponował wprowadzenie do porządku 

obrad następujących punktów: 

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Medycyny 

Pracy w Poznaniu. 

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

Ludwika Perzyny w  Kaliszu. 

 

 Głos zabrał radny Maciej Wi śniewski, który w imieniu Klubu Radnych Sojuszu 

Lewicy Demokratycznej zwrócił się z prośbą o wycofanie propozycji poszerzenia porządku 
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obrad niniejszej Sesji o zaproponowany punkt pn. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu 

Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. Przypomniał, iż projekt ten zawiera 

propozycje likwidacji placówek w Lesznie i Koninie, a w jego uzasadnieniu brakuje wielu 

istotnych kwestii finansowych czy kadrowych. Radni Klubu SLD uważają, iż forma 

procedowania nad tą uchwałą jest niewłaściwa i nie powinna być omawiana przez Komisję 

Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego SWW na dwie godziny przed Sesją 

SWW. Ponadto, konieczne jest przedstawienie informacji, kiedy Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego został poinformowany o zagrożeniach w działaniu placówek oraz jakie 

działania zostały podjęte wcześniej celem uniknięcia konieczności ich likwidacji. 

Na zakończenie zaproponował, aby sprawa ta jeszcze raz została rozpatrzona przez Komisję 

Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz Komisję Budżetową. 

 Radny Zbigniew Czerwiński przychylił się do wniosku przedmówcy. Podkreślił, 

że nie wykorzystano możliwości lokalowych dwóch jednostek służby zdrowia – szpitala 

w Koninie i Lesznie. Takie działanie znacznie ograniczyłoby koszty funkcjonowania 

placówek medycyny pracy. 

 W odpowiedzi do przedmówców Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek 

Woźniak przypomniał, iż Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego 

odbyła się w dniu Sesji, gdyż nie udało się zebrać kworum na wcześniej zaplanowany termin, 

czyli 17 lipca br. W związku z tym, wspólnie podjęto uzgodnienie, iż Komisja odbędzie się 

w dniu dzisiejszym. Nadmienił, iż wcześniej tematem tym zajmowała się rada społeczna 

WCMP w Poznaniu oraz dokonano stosownych analiz finansowych. Na zakończenie 

poinformował, że na sali obecny jest dyrektor placówki, który może odpowiedzieć na 

wszystkie pytania i wątpliwości przy stosownym punkcie obrad.  

 Radny Maciej Wi śniewski raz jeszcze zaapelował o niewprowadzanie ww. punktu do 

porządku obrad, gdyż wymaga on dokładnej analizy. Zauważył, iż umowa na lokal dla 

palcówki w Lesznie już została wypowiedziana, co oznacza że Sejmik nie ma wpływu na 

decyzje już wcześniej podjęte. W pierwszej kolejności Komisje powinny dokonać dogłębnej 

analizy sytuacji, a dopiero potem powinny zapadać odpowiednie decyzje. Podtrzymał swój 

wniosek o wycofanie się z propozycji poszerzenia porządku obrad o ww. punkt. 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski poddał pod głosowanie punkty, które 

proponuje się wprowadzić do porządku obrad niniejszej Sesji: 
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- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Medycyny 

Pracy w Poznaniu – wniosek nie został przyjęty (wymagana bezwzględna większości 

głosów ustawowego składu sejmiku) przy  19 głosach za, 10 przeciw, 

1 wstrzymującym  

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

Ludwika Perzyny w  Kaliszu – wniosek został przyjęty jednogłośnie 

i wprowadzony do porządku obrad jako punkt 22A. 

 

 

PORZĄDEK OBRAD  

XLVIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

21 lipca  2014 r/godz.1200/.  

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 zmieniającej Uchwałę Nr VIII/132/11 SWW z dnia 27 czerwca 2011r w 

sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego. 

/druk nr  3/ 

7. Podjęcie uchwały   w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w 

stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 

publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych./druk nr 4 / 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Porozumienia miedzy Województwem 

Wielkopolskim a Regionem Emilia- Romania o współpracy  międzyregionalnej. /druk nr 5 / 
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9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVII/881/14 z dnia 23 czerwca 2014r w 

sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez  Województwo Wielkopolskie pomocy 

finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcie w tej sprawie umów 

pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach 

IV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. /druk nr 6 / 

10. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia przystąpienia do Projektu pn.:” Działanie  

energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa 

wielkopolskiego” realizowanego w ramach Porozumienia, które zostało zawarte dla jego 

realizacji w ramach Programu Priorytetowego pn. System Zielonych Inwestycji (GIS-Green 

Investment Scheme) część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. 

/druk nr 7 / 

11. Informacja o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem Województwa 

Wielkopolskiego w 2013 r . /druk nr 8 / 

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

których Sejmik Województwa Wielkopolskiego jest organem tworzącym za 2013 r. /druk nr  

9/ 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław na zadania 

z zakresu kultury./druk nr 10/ 

14. Podjęcie  uchwały  w sprawie ogłoszenia Konkursu na prowadzenie Lokalnych Punktów 

Informacyjnych Funduszy Europejskich w miejscowościach: Gniezno, Jarocin, Kalisz, Konin, 

Leszno, Nowy Tomyśl, Piła. /druk nr 11 / 

15. Podjęcie  uchwały  w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w 

Poznaniu. /druk nr  12  / 

16. Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Rozwoju bazy 

obiektów sportowych Województwa Wielkopolskiego realizowanego w latach 2014-2015” w 

oparciu o środki pochodzące z „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”. /druk nr  13  / 

17. Podjęcie  uchwały SWW w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stęszew. /druk nr  14  / 

18. Podjęcie uchwały SWW w sprawie wyznaczenia aglomeracji Strykowo. /druk nr  15  / 

19.Podjęcie  uchwały SWW w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rokietnica. /druk nr  16  / 
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20. Podjęcie   uchwały SWW w sprawie wyznaczenia aglomeracji Grodzisk Wielkopolski. 

/druk nr  17  / 

21.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława 

Walczaka w Osiecznej. /druk nr  18  / 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Specjalistycznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu./druk nr  19  / 

22A. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

im. Ludwika Perzyny w  Kaliszu 

23. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku . /druk nr  20  / 

24. Interpelacje i zapytania radnych. 

25. Zamknięcie posiedzenia 

 

 

Ad. 3. Wybór sekretarzy obrad. 

 Sekretarzami obrad zostali jednogłośnie wybrani radni: Tatiana Sokołowska oraz 

Maciej Wituski.  

 

 

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 przy 26 głosach za i 6 wstrzymujących.  

Uchwała Nr XLVIII/916/14 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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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 XLVIII/917/14 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/132/11 SWW z dnia 27 czerwca 

2011r w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa 

Wielkopolskiego. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 289 głosach za i 1 wstrzymującym.  

Uchwała Nr XLVIII/918/14 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały   w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg 

w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 

pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLVIII/919/14 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Porozumienia miedzy 

Województwem Wielkopolskim a Regionem Emilia- Romania o współpracy  

międzyregionalnej. 
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Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLVIII/920/14 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

 

 Ad. 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVII/881/14 z dnia 23 czerwca 2014r 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez  Województwo Wielkopolskie pomocy 

finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcie w tej sprawie umów 

pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w 

ramach IV edycji konkursu „Pi ęknieje wielkopolska wieś”.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLVIII/921/14 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia przystąpienia do Projektu pn.:” 

Działanie  energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie 

województwa wielkopolskiego” realizowanego w ramach Porozumienia, które zostało 

zawarte dla jego realizacji w ramach Programu Priorytetowego pn. System Zielonych 

Inwestycji (GIS-Green Investment Scheme) część 1) Zarządzanie energią w budynkach 

użyteczności publicznej. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLVIII/922/14 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 

Ad. 11. Informacja o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem Województwa 

Wielkopolskiego w 2013 r . 
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Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

 

Ad. 12. Informacja o realizacji zadań rzeczowych i finansowych przez podmioty 

lecznicze, dla których Sejmik Województwa Wielkopolskiego jest organem tworzącym 

za 2013 r. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław na 

zadania z zakresu kultury. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLVIII/923/14 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 

Ad. 14. Podjęcie  uchwały  w sprawie ogłoszenia Konkursu na prowadzenie Lokalnych 

Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w miejscowościach: Gniezno, Jarocin, 

Kalisz, Konin, Leszno, Nowy Tomyśl, Piła. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLVIII/924/14 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

 

Ad. 15. Podjęcie  uchwały  w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy 

w Poznaniu. 
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Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLVIII/925/14 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

 

Ad. 16. Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu 

rozwoju bazy obiektów sportowych Województwa Wielkopolskiego realizowanego w 

latach 2014-2015” w oparciu o środki pochodzące z „Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej”. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLVIII/926/14 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

 

Ad. 17. Podjęcie  uchwały SWW w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stęszew. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLVIII/927/14 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

 

 Ad. 18. Podjęcie uchwały SWW w sprawie wyznaczenia aglomeracji Strykowo. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLVIII/928/14 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

 

Ad. 19. Podjęcie  uchwały SWW w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rokietnica. 
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Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLVIII/929/14 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

 

Ad. 20. Podjęcie uchwały SWW w sprawie wyznaczenia aglomeracji Grodzisk 

Wielkopolski. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLVIII/930/14 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

 

Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Rehabilitacji im. Prof. 

Mieczysława Walczaka w Osiecznej. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLVIII/931/14 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

 

Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Specjalistycznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej nad Matk ą i Dzieckiem w Poznaniu. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLVIII/932/14 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
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Ad. 22. A. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego szpitala 

zespolonego im. Ludwika Perzyny w  Kaliszu. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLVIII/933/14 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

 

Ad. 23. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 

okresie pomiędzy sesjami Sejmiku. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości. 

 

 

Ad. 24. Interpelacje i zapytania radnych. 

a) Marek Sowa 

 - Radny po raz kolejny skierował interpelację ws. ulg na przewóz rowerów w spółkach 

Koleje Wielkopolskie oraz Przewozy Regionalne. Podkreślił, i ż odpowiedzi, jakie otrzymał 

na wcześniejsze interpelacje, nie są satysfakcjonujące. Przypomniał, że w ostatnim czasie 

w Głosie Wielkopolskim ukazał się artykuł o przewozie rowerów w pociągach, z którego 

wynika, iż występuje duża potrzeba społeczna w tej sprawie. Problemem w tej kwestii jest 

m.in. brak odpowiednio przystosowanych do przewozu rowerów wagonów. Mówca zwrócił 

uwagę, iż należało rozważać tę sprawę przy zamawianiu nowego taboru kolejowego dla 

Wielkopolski. Raz jeszcze zaapelował o rozważenie możliwości wprowadzenia większych 

ulg dla przewozu rowerów pociągami (np. za symboliczną „złotówkę”). Zwrócił uwagę, 

iż ulgi nie generowałyby strat, lecz zwiększyłyby liczbę podróżnych, którzy chętnie 

skorzystaliby z możliwości taniego przewozu rowerów.  

 - Mówca odniósł się do swojej interpelacji z XLVII sesji SWW ws. automatów do 

zakupu biletów na pociągi spółki Przewozy Regionalne, w których nie można dokonać 

zakupu biletu z 80% zniżką. Poinformował, iż również przez Internet nie jest możliwy zakup 
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biletów z taką zniżką. Zaapelował aby dokonać odpowiedniej modyfikacji systemów 

i umożliwi ć podróżnym zakup ww. biletów. 

 

 Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak zapowiedział, 

iż odpowiedzi na powyższe interpelacje będą udzielone pisemnie. 

 

 

b) Waldemar Witkowski  

 - Radny przypomniał, iż od kilku miesięcy nie zbiera się zespół, który miał zajmować 

się inwestycją dotyczącą Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu. W ostatnim czasie czekano na 

decyzję Ministerstwa Zdrowia ws. finansowania placówki. W związku z tym radny poprosił 

o informację, jak obecnie kształtuje się sytuacja budowy szpitala? 

 

 Marszałek Marek Woźniak zapowiedział, iż skieruje do prezesa Szpitali 

Wielkopolski prośbę o przygotowanie ww. informacji. Poinformował także, iż w najbliższych 

dniach odbędzie się w Warszawie spotkanie z doradcą, wówczas zostaną przekazane 

szczegółowe informacje oraz harmonogram prac doradcy ws. szpitala 

 

 - Mówca poprosił o informację na temat bieżącej sytuacji prawnej gruntów, na których 

stoi Szpital Wojewódzki w Poznaniu. 

 

 Marszałek Marek Woźniak zapowiedział, iż odpowiedź zostanie udzielona pisemnie. 

Nadmienił, iż obecne postępowanie dotyczy uprawnienia Skarbu Państwa do tego, aby uznał 

się on jedynym posiadaczem tego gruntu. Dopiero wówczas stosowane służby będą mogły 

tym gruntem dysponować. Zapowiedział, iż sprawa zostanie wyjaśniona po zakończeniu 

procesów sądowych i wydaniu odpowiedniej decyzji administracyjnej. 

 

 

c) Jan Mosiński 
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 - Radny skierował interpelację dotyczącą sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu 

Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Poinformował, iż przewodniczący rady 

społecznej szpitala wystąpił z prośbą o możliwość sfinansowania wymiany tamtejszych wind 

(koszt inwestycji to ok. 400 tys. zł), jednak z otrzymanej odpowiedzi wynika, iż w tym roku 

budżetowym nie ma takiej możliwości. Mówca poprosił o informację, czy jest możliwość 

wprowadzenia tej inwestycji w okresie dwuletnim? 

 

 Marszałek Marek Woźniak podkreślił, i ż jest to poważna inwestycja i musi być 

rozpatrywana przez pryzmat nakładów finansowych możliwych do poniesienia przez budżet. 

Zapewnił jednak, iż potrzeby te znajdują się na liście inwestycji koniecznych do 

przeprowadzenia i będą one rozpatrywane. 

 

 

d) Zbigniew Czerwiński 

 - Mówca poinformował, iż na ostatnim posiedzeniu Komisji Planowania 

Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej byli obecni przedstawiciele Stowarzyszenia 

Wielkopolskich Operatorów Telekomunikacyjnych, którzy przedstawili swoje zastrzeżenia, 

co do budowy wielkopolskiej sieci szerokopasmowej. W procesie przygotowywania aplikacji 

na realizację ostatniej części inwestycji, operatorzy lokalni nie otrzymali informacji, 

jaka będzie cena za dostęp do sieci. Taka informacja jest konieczna do przygotowania 

biznesplanu, który z kolei był niezbędny przy składaniu wniosków. W rezultacie, większość 

firm, które wygrały konkurs jest powiązana z INEA S.A. lub Asta-net Astra Group sp. z o.o. 

Budzi to podejrzenie, iż firmy te dysponowały wiedzą, której nie posiadali inni operatorzy. 

Zwrócił uwagę, iż jest to poważny zarzut, dlatego poprosił o informację jak wyglądał przetarg 

w tej sprawie. Przypomniał, iż z założenia planowano wyłonić jednego silnego operatora, 

który zbuduje sieć szkieletową, zaś sieć końcowa miała służyć pobudzaniu lokalnej 

przedsiębiorczości. W rezultacie, zarówno sieć szkieletowa WSS, jak i tzw. „ostatnia mila” 

będą budowane przez operatorów powiązanych z dużymi konsorcjami. Zaapelował 

o wyjaśnienie tej sprawy oraz poprosił o szczegółowe informacje na temat procedury 

konkursowej. 
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 Marszałek Marek Woźniak zapowiedział, że procedura konkursu 2.8. zostanie 

przedstawiona. Ponadto zaproponował, aby na kolejne posiedzenie Komisji Planowania 

Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej SWW zaprosić przedstawicieli Stowarzyszenia 

Wielkopolskich Operatorów Telekomunikacyjnych oraz prezesa firmy INEA S.A. i wyjaśnić 

niejasności. Nadmienił, iż obowiązywać będą uregulowania ogólnopolskie, które 

zagwarantują równość dostępu wszystkich operatorów do nowopowstałych sieci. Nie ma 

obawy, iż jakiekolwiek praktyki monopolistyczne uniemożliwi ą użytkowanie tej sieci przez 

mniejszych operatorów, którzy nie byli w stanie zainwestować w przedsięwzięcia 

infrastrukturalne, gdyż dostęp będzie miał każdy na równych prawach. 

 

 

e) Maciej Wiśniewski 

 - Radny skierował interpelację ws. gospodarki odpadami w Wielkopolsce. 

Przypomniał, iż celem uzyskania odpowiednich wskaźników, konieczne było wprowadzenie 

m.in. stosownych dokumentów oraz przekonanie Wielkopolan do ekologicznych zachowań. 

Zwrócił jednak uwagę, iż w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego – 

siedzibie władzy samorządowej, która powinna dawać dobry przykład – odpady nie są 

segregowane, jak ma to miejsce w innych urzędach. W związku z tym poprosił o informację, 

dlaczego w UMWW nie segreguje się odpadów? 

 

 

Ad. 25. Zamknięcie posiedzenia. 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący SWW Lech Dymarski 

zamknął XLVIII sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

Protokół sporządziła: 

 


