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Protokół nr XXIV/12  

z XXIV sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w dniu 23 lipca 2012 r. 

 

XXIV Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się 23 lipca 2012r. 

o godz. 13:00 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 XXIV 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 zaproszenia goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2                   

do protokołu). 

 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 
 Przewodniczący SWW Lech Dymarski poinformował o wniosku 6 radnych z Klubu 

Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, w sprawie wniesienia do porządku obrad punktu: 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego apelu 

o zachowanie sądów rejonowych.  

 

Następnie radny Błażej Spychalski w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 

poprosił o wprowadzenie do porządku obrad punktu pt.  Przyjęcie stanowiska Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego w sprawie  ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci 

Męczeństwa Kresowian. Odczytał teść wniosku adresowanego do Sejmu RP i przekazał 

wersję papierową na ręce Przewodniczącego SWW Lecha Dymarskiego (ww. projekt stanowi 

załącznik do protokołu). Radny zaznaczył, że przedstawiony projekt jest efektem spotkań z 



 

 
 

osobami, które przeżyły mord z 1944 roku, a ustanowienie dnia 11 lipca dniem pamięci 

Kresowian jest w jego opinii niezwykle ważne.  

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski zasugerował, by przy kolejnej tego rodzaju 

sprawie, została przygotowana wersja papierowa dla wszystkich obecnych radnych.  

 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Rafał 

Żelanowski. Stwierdził, że nie jest to nagła sprawa, w związku z tym uznał za stosowne 

odłożenie jej do najbliższej sesji SWW. W tym kontekście podkreślił, że do tego czasu radni 

zdążą zapoznać się z projektem stanowiska i wspólnie zredagują jego treść.  

 

Opinię radnego Rafała Żelanowskiego poparł również wicemarszałek Województwa 

Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak. 

 

 Głos zabrał ponownie radny Marcin Porzucek, który poprosił o przedstawienie przez 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego informacji nt. działań podjętych przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ws. upadłości biur turystycznych z 

siedzibami znajdującymi się na terenie Województwa Wielkopolskiego. Zaznaczył, że zależy 

mu na przedstawieniu przez Marszałka Marka Woźniaka narzędzi, które w przyszłości 

pozwoliłyby zapobiec sytuacjom, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich tygodni. 

Wyraził także nadzieję, że Marszałek odniesie się do kwoty 600 tys. złotych przewidzianej na 

sprowadzenia do kraju  400 osób - klientów korzystających z usług upadłych biur 

turystycznych. W opinii radnego, jest to większa kwota, aniżeli te, wykorzystywane przez 

inne urzędy marszałkowskie w analogicznych sytuacjach. Radny zaznaczył również, iż Klub 

Radnych PiS popiera apel Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego dot. sądów 

rejonowych. 

 

 Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak poinformował, że do 

kwestii upadłości biur turystycznych odniesie się przy omawianiu spraw budżetowych w 

odpowiednich punktach. 

 

Przewodniczący SWW Lech Dymarski oznajmił również, że Komisja Rodziny, 

Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego wnioskuje o wykreślenie z porządku obrad    

punktu 20: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do zaopiniowania projektu 



 

 
 

uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie połączenia Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu  i Pogotowia Ratunkowego w 

Kaliszu”. 

 

 Następnie poddał pod głosowanie ww. wnioski. 

 Wniosek Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego dot. apelu  SWW o 

zachowanie sądów rejonowych. 

Wniosek został przyjęty przy 2 głosach „wstrzymujących” i 2 głosach „przeciwnych”.  

 

 Wniosek Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego o wycofanie z 

porządku obrad punktu nr 20.  

 Wniosek został przyjęty przy 4 głosach „wstrzymujących”. 

 

 Wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości dot. stanowiska SWW                 

ws. ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian – za zgodą 

wnioskodawców -  został przeniesiony na kolejne obrady SWW.  

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski ogłosił również, że Przewodniczący Komisji 

Budżetowej Jan Grzesiek prosił o zmianę kolejności punktów porządku obrad w taki sposób, 

by punkty dotyczące spraw budżetowych  znalazły się w dalszej części obrad , po posiedzeniu 

Komisji Budżetowej. Wyjaśnił, że podczas przerwy w obradach zwołane zostanie posiedzenie 

Komisji Budżetowej, w celu zaopiniowania ww. projektów uchwał. 

 

Porządek obrad wraz z ww. zmianami został przyjęty jednogłośnie. 

 

PORZĄDEK OBRAD  

XXIV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

  23 lipca  2012 r. godz.1300/.   

 

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału centralnej części Województwa Wielkopolskiego: 

powiatów gnieźnieńskiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, 



 

 
 

obornickiego, poznańskiego, miasta Poznań, średzkiego, śremskiego, szamotulskiego, 

wolsztyńskiego i wrzesińskiego na obwody łowieckie. /druk nr 6  / 

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum 

Animacji Kultury w Poznaniu. /druk nr  7 / 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. /druk nr  8 / 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany statutu Muzeum Ziemiaństwa w 

Dobrzycy– Zespołu Pałacowo-Parkowego. /druk nr 9  / 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu Muzeum Okręgowego im. 

Stanisława Staszica w Pile. /druk nr  10 / 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu Muzeum Okręgowego w 

Lesznie. /druk nr  11 / 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu Muzeum Okręgowego 

Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. /druk nr 12  / 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu Muzeum Martyrologicznego 

w Żabikowie. /druk nr 13  / 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 

/druk nr  14 / 

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

których Sejmik Województwa Wielkopolskiego jest organem tworzącym za 2011r. /druk nr  

15 / 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej 

działającej przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. /druk nr 16  / 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  nadania statutu Osieckiemu Centrum 

Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej. /druk nr 18   / 

16. Wykreślony ( Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do zaopiniowania 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie połączenia 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu  i Pogotowia 

Ratunkowego w Kaliszu). 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  XVII / 281/11 SWW                                       

z dn. 19  grudnia 2011r w sprawie:  budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012.    

/druk nr  1  / 



 

 
 

18.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  XVII/ 280/11 SWW                                             

z dn. 19 grudnia 2011r w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2012 r i lata następne .  /druk nr  2 / 

19. Podjęcie uchwały w sprawie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego    /druk nr  3 /  

20. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę nr XXII/373/12 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez 

Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz 

zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami 

samorządu terytorialnego w ramach realizacji II etapu konkursu „Pięknieje wielkopolska 

wieś”. /druk nr  4 / 

21. Podjęcie uchwały  w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej 

sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu 

terytorialnego . /druk nr 5  / 

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

Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu i zawarcia w tej sprawie umów. 

/druk nr  22 / 

23. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Krotoszyńskiemu zadania samorządu 

województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania 

używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i 

młodzież.  /druk nr  23 / 

24. Podjęcie uchwały  w sprawie  przekształcenia w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Koninie.  /druk nr  24 / 

25. Podjęcie uchwały    w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę wierzyciela SP ZOZ WSZ w 

Lesznie.  /druk nr  25 / 

26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Planu Pracy Komisji Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego na rok 2012. /druk nr  20 / 

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez 

Województwo Wielkopolskie Miastu Konin i zawarcia w tej sprawie umowy. /druk nr  19 / 

28. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku . /druk nr  21 / 

 



 

 
 

29.Interpelacje i zapytania radnych. 

30. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 3. Wybór sekretarzy obrad. 

 

 Sekretarzami obrad zostali jednogłośnie wybrani: radna Maria Grabkowska               

i radny Marcin Porzucek. 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału centralnej części Województwa 

Wielkopolskiego: powiatów gnieźnieńskiego, grodziskiego, międzychodzkiego, 

nowotomyskiego, obornickiego, poznańskiego, miasta Poznań, średzkiego, śremskiego, 

szamotulskiego, wolsztyńskiego i wrzesińskiego na obwody łowieckie. 

  

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIV/417/12 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i 

Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIV/418/12 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIV/419/12 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 

 



 

 
 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany statutu Muzeum 

Ziemiaństwa w Dobrzycy– Zespołu Pałacowo-Parkowego. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIV/420/12 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu Muzeum 

Okr ęgowego im. Stanisława Staszica w Pile. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIV/421/12 stanowi załącznik nr7 do protokołu. 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu Muzeum 

Okr ęgowego w Lesznie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIV/422/12 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu Muzeum 

Okr ęgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIV/423/12 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu Muzeum 

Martyrologicznego w Żabikowie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIV/424/12 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 



 

 
 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Muzeum Pierwszych Piastów na 

Lednicy.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIV/425/12 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 13. Informacja o realizacji zadań rzeczowych i finansowych przez podmioty 

lecznicze, dla których Sejmik Województwa Wielkopolskiego jest organem tworzącym 

za 2011r.  

 

 Głos zabrał radny Zbigniew Czerwiński. Odniósł się do sytuacji Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Lesznie, która, jak wynika z dostarczonego radnym materiału, 

ulegała pogorszeniu już w roku 2009. Zauważył, że jednostki mają obowiązek przedstawiania 

comiesięcznego raportu finansowego, a SWW otrzymał informację o złej sytuacji finansowej 

szpitala w Lesznie dopiero w połowie 2010 roku, podobnie jeżeli chodzi o stan z roku 2010. 

Zasugerował, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego posiadał taką informację znacznie 

wcześniej. Przypomniał także, że bez wcześniejszych ostrzeżeń, w czerwcu br. SWW musiał 

zadecydować o poręczeniu kredytu na kwotę 39 mln zł. Uznał podejmowanie takiej decyzji, 

bez planu naprawczego i konkretnego uzasadnienia, za obraźliwe dla Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego. W opinii radnego, konieczność zaciągnięcia przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego kredytu komercyjnego oprocentowanego na ok. 6%, w celu 

spłacania kredytu jednostki w Lesznie zaciągniętego na 8 lub więcej procent, jest żenująca. 

Zasugerował, że należało zastanowić się nad skorzystaniem z rozwiązań ustawy o 

działalności leczniczej i pokryć chociaż połowę strat szpitala za 2012 rok. Radny  

zaproponował także dokładne zbadanie sytuacji, jaka nastąpi w jednostce w 2013 roku, 

ponieważ SWW będzie musiał podjąć wówczas decyzję dotyczącą pokrycia częściowych strat 

szpitala lub dokonania prywatyzacji jednostki. Zaznaczył, że może się okazać, iż pokrycie 

strat będzie tańsze i korzystniejsze niż komercjalizacja ww. placówki leczniczej. Radny 

stwierdził, że raport PWC prezentuje słabość nadzoru nad jednostkami ochrony zdrowia, a 

Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego narażają województwo na wielomilionowe straty. W opinii radnego 

podjęcie decyzji o poręczeniu kredytu we wrześniu ubiegłego roku mogło doprowadzić do 



 

 
 

zmniejszenia zadłużenia szpitala. Przypomniał sytuację szpitala leszczyńskiego z 2004 roku, 

kiedy szybką i odpowiednią decyzją udało się zreformować tę jednostkę, poprawić jej 

sytuację finansową i wprowadzić 4-letni program naprawczy. Radny nawiązał także do 

sytuacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, dla którego w 2009 roku 

uchwalono plan naprawczy przewidujący stratę w wysokości 15 mln zł, która faktycznie 

wyniosła 18 mln zł., a ostatecznie w roku 2011 - 22 mln zł. Podkreślił, że za złą sytuację w 

jednostkach ochrony zdrowia, przed mieszkańcami Wielkopolski, odpowiada Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 Następnie głos zabrał radny Zbigniew Ajchler , który przypomniał, iż w raporcie o 

sytuacji jednostek ochrony zdrowia znajduję się informacja, że 25 jednostek podlegających 

Samorządowy Województwa Wielkopolskiego generuje 30,5 mln zł netto strat. Zaznaczył, że 

aż 41 mln zł strat generuje 9 jednostek, a powyższa informacja analityczna wprowadza 

radnych w błąd. Radny przytoczył również fragmenty raportu, które przedstawiały przyczyny 

poniesionych strat przez jednostki ochrony zdrowia. Pokreślił, i ż niedopuszczalna jest 

konieczność dochodzenia przez szpitale swoich racji, na drodze sądowej z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. Zdaniem radnego sytuacja szpitali jest nie tylko wynikiem 

niewłaściwego zarządzania, ale również złego funkcjonowania polskiego systemu służby 

zdrowia. Wyraził aprobatę dla opinii radnego Zbigniewa Czerwińskiego, iż brak działań i 

decyzji ze strony Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom 

spowodował złą sytuację w podległych samorządowi województwa jednostkach. Ponadto 

stwierdził, że problemy, z jakimi musi zmagać się Wicemarszałek Województwa 

Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak są wynikiem zaniechań ze strony Pani Krystyny 

Pośledniej, członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego poprzedniej kadencji. Radny 

podkreślił, że szanuje Wicemarszałka Leszka Wojtasiaka za jego odważne, poddawane pod 

dyskusje, decyzje. Poruszył również kwestie odpowiedzialności dyrektorów jednostek, którzy 

wprowadzają w błąd Zarząd Województwa Wielkopolskiego, doprowadzając do milionowych 

strat. Zwrócił się do radnych kolacji, by nie wykorzystywali swojej przewagi liczebnej w 

głosowaniach dotyczących istotnych spraw. Podkreślił, że nie forma organizacyjna jednostki 

jest najważniejsza, ale jej personel oraz instytucja nadzorcza. 

 

Sejmik przyjął ww. informację do wiadomości.  

 



 

 
 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady 

Społecznej działającej przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIV/426/12 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  nadania statutu Osieckiemu 

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIV/427/12 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski zwrócił uwagę, że nie wyznaczył numeru 

punktu dotyczącego wniosku Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie 

sądów rejonowych – projekt stanowiska został rozdany radnym i dołączony do dokumentacji. 

Przewodniczący postanowił, że ww. kwestia zostanie rozpatrzona w punkcie 16. Zmieniony 

porządek obrad ustalono następująco: 

 

PORZĄDEK OBRAD  

XXIV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

  23 lipca  2012 r.   (po zmianie ) 

  

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału centralnej części Województwa Wielkopolskiego: 

powiatów gnieźnieńskiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, 

obornickiego, poznańskiego, miasta Poznań, średzkiego, śremskiego, szamotulskiego, 

wolsztyńskiego i wrzesińskiego na obwody łowieckie. /druk nr 6  /  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum 

Animacji Kultury w Poznaniu. /druk nr  7 /  



 

 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. /druk nr  8 /  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany statutu Muzeum Ziemiaństwa w 

Dobrzycy– Zespołu Pałacowo-Parkowego. /druk nr 9  /  

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu Muzeum Okręgowego im. 

Stanisława Staszica w Pile. /druk nr  10 / 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu Muzeum Okręgowego w 

Lesznie. /druk nr  11 / 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu Muzeum Okręgowego 

Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. /druk nr 12  / 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu Muzeum Martyrologicznego 

w Żabikowie. /druk nr 13  / 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 

/druk nr  14 / 

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

których Sejmik Województwa Wielkopolskiego jest organem tworzącym za 2011r. /druk nr  

15 / 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej 

działającej przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. /druk nr 16  / 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  nadania statutu Osieckiemu Centrum 

Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

apelu o  zachowanie sądów rejonowych. 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  XVII / 281/11 SWW  z dn. 19  grudnia 2011r 

w sprawie:  budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012.    /druk nr  1  /  

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  XVII/ 280/11 SWW   z dn. 19 grudnia 2011r 

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 r i 

lata następne .  /druk nr  2 /  

19. Podjęcie uchwały w sprawie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego    /druk nr  3 /  

20. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę nr XXII/373/12 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez 

Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz 

zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami 



 

 
 

samorządu terytorialnego w ramach realizacji II etapu konkursu „Pięknieje wielkopolska 

wieś”. /druk nr  4 /  

21. Podjęcie uchwały  w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej 

sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu 

terytorialnego . /druk nr 5  /  

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

Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu i zawarcia w tej sprawie umów. 

/druk nr  22 / 

23. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Krotoszyńskiemu zadania samorządu 

województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania 

używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i 

młodzież.  /druk nr  23 / 

24. Podjęcie uchwały  w sprawie  przekształcenia w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Koninie.  /druk nr  24 / 

25. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę wierzyciela SP ZOZ WSZ w 

Lesznie.  /druk nr  25 / 

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez 

Województwo Wielkopolskie Miastu Konin i zawarcia w tej sprawie umowy. /druk nr  19 / 

27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Planu Pracy Komisji Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego na rok 2012. /druk nr  20 / 

28. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku . /druk nr  21 / 

29.Interpelacje i zapytania radnych. 

30. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia apelu  SWW o zachowanie sądów rejonowych. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona przy 2 głosach przeciwko i 6 głosach wstrzymujących. 

Uchwała Nr XXIV/428/12 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

  



 

 
 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski ogłosił 30 min. przerwę, podczas której 

zebrała się Komisja Budżetowa. 

 

Po upływie 30 min. Przewodniczący SWW wznowił obrady. 

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  XVII / 281/11 SWW  z dn. 19  

grudnia 2011r w sprawie:  budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012. 

 

 Głos zabrał Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Marszałek 

przedstawił informację nt. kwoty, o którą w trybie nadzwyczajnym wnioskował Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego – na pokrycie kosztów sprowadzenia do Polski klientów 

upadłych biur podróży Alba Tour oraz Africano Travel. Zaznaczył, że wymieniona suma nie 

zostanie wykorzystana w całości. Podkreślił, że sytuacja była szczególnie dramatyczna jeżeli 

chodzi o biuro Alba Tour. Urząd Marszałkowski został bardzo późno powiadomiony o fakcie, 

iż LOT, jako przewoźnik klientów Alba Tour, odwołuje swoje loty w wyniku 

niewypłacalności biura. Ponadto polscy turyści byli wypraszani z hoteli, a niektórzy 

przetrzymywani do czasu uregulowania zaległości finansowych. Sprawą tą zajęły się służby 

konsularne. Zadaniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego było sprowadzenie 

polskich turystów do Polski i w tym celu został powołany sztab, który był w stałym kontakcie 

ze służbami konsularnymi oraz pozostającymi zagranicą turystami. Marszałek przypomniał 

również, iż niemożliwe było skontaktowanie się z właścicielem biura, lecz jego pracownicy 

podali wszelkie niezbędne informacje. Odwrotna sytuacja miała miejsce w kwestii biura 

Africano Travel – właściciel sam zgłosił, że jest niewypłacalny i nie ma możliwości 

sprowadzenia swoich klientów do Polski. Ponadto nie posiadał listy nazwisk ani hoteli, w 

których przebywali Polacy. Marszałek odniósł się do pytania radnego Marcina Porzucka 

dotyczącego wysokości kwoty przeznaczonej na ww. cel. Zaznaczył, że koszt 

natychmiastowego zamówienia samolotu jest znacznie wyższy od tego, zamawianego np. z 

półrocznym wyprzedzeniem. Zapowiedział, że wszystkie koszty będą dokładnie 

przeanalizowane i zostaną zaprezentowane. Podkreślił, że zadania podejmowane przez Urząd 

Marszałkowski są zadaniami zleconymi z administracji rządowej i wszelkie procedury 

rejestracji oraz kontroli biur turystycznych są dokładnie przewidziane w ustawie.  

Poinformował, iż podczas Konwentu Marszałków zwrócono się ze stanowiskiem do 

Parlamentu RP o zmianę powyższych przepisów, w celu zwiększenia obowiązkowego 

ubezpieczenia biur turystycznych. Wysunięto także postulat o utworzeniu funduszu 



 

 
 

gwarancyjnego, na który biura podróży wpłacałyby określone kwoty zabezpieczające 

zobowiązania wobec swoich klientów. Marszałek zapowiedział także, że Zarząd będzie 

zwracał się od Ministerstwa Finansów, za pośrednictwem Ministerstwa Sportu, o zwrot  

wszelkich kosztów wykraczających poza kwoty  polis ubezpieczeniowych biur.  

 

 Radny Marcin Porzucek zapytał o kwotę 1500 zł dotyczącą sprowadzenia do Polski 

jednego klienta upadłych biur turystycznych Alba Tour i Africano Travel. W celu porównania 

podał, że w Województwie Mazowieckiem, przy niewypłacalności biura Sky Club, koszt 

sprowadzenia jednego klienta wynosił poniżej 1000 zł. Radny poprosił o udzielenie 

odpowiedzi pisemnej. 

 

 Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wytłumaczył, że w celu 

sprowadzenia turystów do Polski wysłane zostały specjalnie 3 samoloty. Pozostali natomiast 

wracali w ramach lotów wynikających z harmonogramu, co generowało mniejsze koszty. 

Dodatkowe koszty były poniesione również z tytułu nadgodzin pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego oraz połączeń telefonicznych niezbędnych do nawiązania kontaktu z 

zagranicą. 

 

 Następnie głos zabrał radny Waldemar Witkowski. Zaproponował wprowadzenie 

obowiązkowych ubezpieczeń dla turystów wyjeżdżających z Polski, które gwarantowałoby -  

w sytuacji awaryjnej - powrót do kraju bez udziału samorządu województwa czy rządu. 

Radny przedstawił także drugi aspekt takiego rozwiązania, tzn. iż w wyniku zwiększenia 

kosztów wycieczek zagranicznych poprzez obowiązkowe ubezpieczenia, wzrosłaby - jego 

zdaniem - atrakcyjność cenowa turystyki krajowej. Zaproponował, by takie rozwiązanie 

zostało przedstawione na Konwencie Marszałków. Zaznaczył, że turystyka zagraniczna nie 

przynosi zysków ekonomicznych budżetowi państwa, dlatego obowiązek wykupienia polisy 

ubezpieczeniowej chroniłby skarb państwa przed koniecznością ponoszenia kosztów 

umożliwiających powrót polskich turystów. Wyraził również uznanie dla pracowników 

Urzędu Marszałkowskiego, dzięki którym udało się sprawnie i szybko zorganizować 

bezpieczne powroty turystów do kraju.  

 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIV/429/12 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 



 

 
 

Ad. 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  XVII/ 280/11 SWW   z dn. 19 

grudnia 2011r w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2012 r i lata następne . 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIV/430/12 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIV/431/12 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ad. 20. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę nr XXII/373/12 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie 

przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu 

terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem 

Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach realizacji II etapu 

konkursu „Pi ęknieje wielkopolska wieś”.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIV/432/12 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad. 21. Podjęcie uchwały  w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez 

Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego 

oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a 

jednostkami samorządu terytorialnego. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIV/433/12 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 



 

 
 

 

Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu i zawarcia w tej sprawie 

umów. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIV/434/12 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Ad. 23. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Krotoszyńskiemu zadania 

samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz 

zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w 

szczególności przez dzieci i młodzież. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIV/435/12 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Ad. 24. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczona 

odpowiedzialnością samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie. 

 

 Głos zabrał radny Zbigniew Czerwiński, który wnioskował o odstąpienie od 

procedowania powyższej uchwały. Nawiązał do wycofanego z porządku obrad punktu ws. 

połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu i kaliskiego pogotowia 

ratunkowego, z powodu braku ustaleń ws. koncepcji funkcjonowania stacji pogotowia 

ratunkowego na terenie Województwa Wielkopolskiego. W opinii radnego, nie ma naglącej 

potrzeby uchwalenia ww. uchwały, ponieważ kwestia ta nie wpływa na proces 

kontraktowania. Radny przypomniał również swoją koncepcję prezentowaną podczas 

posiedzeń Komisji, dotyczącą połączenia trzech stacji pogotowia ratunkowego w Poznaniu, 

Kaliszu i Koninie w jeden samodzielny zakład opieki zdrowotnej. Stwierdził, że przy sukcesie  

działania ww. jednostek, można byłoby przekształcić SPOZ w największą w Wielkopolsce 

spółkę prawa handlowego. Zaznaczył, iż forma jakiekolwiek działalności gospodarczej jest 

sprawą drugorzędną, kluczowy natomiast jest sposób zarządzania. Według radnego 



 

 
 

kompetencje dyrektora SPZOZ są większe niż kompetencje członka zarządu spółki prawa 

handlowego. W związku z tym, w opinii radnego nie należy stosować pośpiechu w 

podejmowaniu uchwały o przekształceniu jednostki. Poza tym przypomniał Zarządowi o 

niepisanym porozumieniu, iż radni będą informowani o wszelkich działaniach Zarządu w 

kwestii służby zdrowia. Podkreślił, że w maju br.,  bez jakiejkolwiek informacji w kierunku  

radnych,  została podjęta decyzja o powołaniu zespołu ds. komercjalizacji, który zaczął 

działać – jak wynika z przedstawionego materiału – w lipcu 2012 roku. Radny zarzucił 

również Zarządowi, iż do ww. zespołu nie należą radni Województwa Wielkopolskiego, a 

zatem podejmowane są działania bez udziału Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Zaapelował do radnych kolacji o utrzymanie klimatu społecznego pokoju i podejmowanie 

wspólnych działań z korzyścią dla Wielkopolan. 

 

 Do wypowiedzi radnego Zbigniewa Czerwińskiego odniósł się Wicemarszałek 

Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak. Powiedział, że decyzja o zespole, o 

którym wspominał radny zapadła na posiedzeniu Zarządu w czerwcu br. Następnie 29 maja 

2012 r.,  z grupy dyrektorów SPOZ-ów wyłoniono zespół, który ma pomóc w rozwiązywaniu 

kwestii spornych podczas komercjalizacji jednostek. Wicemarszałek podkreślił również, że 

wycofanie punktu dotyczącego połączenia szpitala kaliskiego i pogotowia ratunkowego w 

Kaliszu nie wynikało z braku wiedzy na ten temat, lecz z konieczności rozwiązania przez 

dyrektora szpitala kaliskiego Pana Wojciecha Grzelaka wielu wątpliwości. W związku z 

powyższym Wicemarszałek zgodził się z twierdzeniem o braku nagłej potrzeby łączenia 

jednostek kaliskich. Przypomniał również o licznych spotkaniach roboczych, które odbyły się 

z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w tym m.in. posiedzenie Komisji 

Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego z dnia 5 czerwca br., w którym 

uczestniczyli starostowie i dyrektorzy poszczególnych jednostek. Zaznaczył, że kwestia 

pogotowia ratunkowego w Koninie była wówczas szeroko omawiana. Zwrócił uwagę na brak 

podstaw do dalszego rozpatrywania tej sprawy, z uwagi na fakt, iż udzielone zostały 

odpowiedzi na wszystkie wątpliwości w tej kwestii. Poza tym podkreślił, że wiele stacji 

pogotowia podpisało już porozumienia z konińską stacją pogotowia. W związku z 

powyższym Wicemarszałek powiedział, że nie widzi powodów, dla których należałoby 

przełożyć głosowanie ww. projektu uchwały.  

 

 Następnie głos zabrał radny Rafał Żelanowski, Przewodniczący Komisji Rodziny, 

Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego. Potwierdził, że ze strony koalicji w dalszym ciągu 



 

 
 

obowiązuje wola wypracowania wspólnego stanowiska. Przypomniał również, iż pierwszy 

projekt dotyczący jednostki w Koninie został zgłoszony w kwietniu 2010 roku, jednak 

wówczas nie doszedł on do skutku, a kolejne projekty były aktualizowane. Termin tych 

działań upływa najprawdopodobniej 15 września br., zatem ww. temat jest omawiany od 

ponad 2 lat. Zaznaczył, że od marca br. odbywają się regularne spotkania z udziałem radnych 

Klubu PiS – Małgorzaty Stryjskiej czy Jana Mosińskiego. W związku z tym, w opinii radnego 

ów kwestia jest doskonale znana radnym Klubu PiS (radny niejednokrotnie omawiał ją z 

radnym Zbigniewem Czerwińskim po posiedzeniach Komisji). Nawiązując do koncepcji 

radnego Czerwińskiego, stwierdził iż działania zaproponowane przez Zarząd wyznaczają 

korzystniejszą i jedyną możliwą w kontekście czasowym, drogę przemian dla jednostki w 

Koninie.  

 

 Bezpośrednio do wypowiedzi radnego Rafała Żelanowskiego odniosła się 

Wiceprzewodnicząca SWW Małgorzata Stryjska zaznaczając, że uczestniczyła w jednym 

spotkaniu poruszającym powyższą kwestię, podczas którego oponowała i nalegała na szerszą 

dyskusję.  

 

 Głos zabrał ponownie radny Zbigniew Czerwiński. Odniósł się do wypowiedzi 

radnego Jana Mosińskiego z Sesji SWW odbywającej się na początku bieżącego roku. 

Wówczas, radny Mosiński poinformował radnych, iż Wicemarszałek Leszek Wojtasiak 

podczas swoich wizyt w Kaliszu zapowiadał komercjalizację szpitala. Ustalono wtedy, że w 

pierwszej kolejności, w tych sprawach informowani będą radni. Ponownie zarzucił Zarządowi 

brak dyskusji na temat komercjalizacji szpitali oraz niepoinformowanie radnych o 

wytypowaniu ww. zespołu. Podkreślił również, że dyskusje dotyczące kontraktowania są 

niezależne od formy podmiotu, który będzie kontraktował.  

 

 Do projektu uchwały nawiązał również radny Błażej Spychalski, który potwierdził 

słowa przedmówcy, iż o pomyśle komercjalizacji jednostki w Koninie radni dowiedzieli się 

dość późno (dopiero w kwietniu br.). Zasugerował również debatę na temat koncepcji 

autorstwa radnego Zbigniewa Czerwińskiego o połączeniu stacji pogotowia ratunkowego       

w Poznaniu, Kaliszu i w Koninie. Ponadto, w opinii radnego, przyjęcie powyższej uchwały 

może skutkować jej podważeniem. Uzasadnił to faktem, iż podczas majowej sesji SWW 

został skierowany do konsultacji społecznych projekt uchwały, a do dnia dzisiejszego nie ma 



 

 
 

prawnie wymaganej opinii w tejże sprawie. W związku z powyższym radny poprosił o 

wycofanie przedmiotowego projektu uchwały.  

 

 Radny Rafał Żelanowski przypomniał, że spotkanie inicjujące proces konsultacji 

społecznych odbyło się 8 marca br. i że  zaproszeni byli na nie wszyscy radni Komisji 

Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego. 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski odnosząc się do obaw radnego Błażeja 

Spychalskiego, zaznaczył że ww. projekt uchwały posiada wszystkie konieczne podpisy, w 

tym również radcy prawnego.  

 

Na tym dyskusje w tym punkcie zakończono. 

 

Uchwała została uchwalona przy 2 głosach „wstrzymujących”.  

Uchwała Nr XXIV/436/12 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Ad. 25. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę wierzyciela SP ZOZ 

WSZ w Lesznie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona przy 4 głosach „wstrzymujących”. 

Uchwała Nr XXIV/437/12 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Ad. 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

przez Województwo Wielkopolskie Miastu Konin i zawarcia w tej sprawie umowy. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIV/439/12 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Ad. 27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Planu Pracy Komisji Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego na rok 2012. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIV/438/12 stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

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

okresie pomiędzy sesjami Sejmiku. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Sprawozdanie zostało przyjęte przy 1 głosie „przeciwnym” i 1 głosie „wstrzymującym”. 

 

Ad. 29. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

a)  Waldemar Witkowski 

 

 Radny poruszył kwestię pojazdów elektrycznych Elf. Przypomniał, że podjęta została 

uchwała o przyspieszeniu uregulowania płatności za dostarczenie tych pojazdów, w celu ich 

szybszego wykorzystania. Zaznaczył również, że uzyskał informacje, iż korzystanie z Elf-ów 

jest w najbliższym czasie niemożliwe. W związku z tym apelował do Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego o podjęcie wszelkich możliwych działań, celem jak najszybszego 

wprowadzenia ww. pojazdów do taboru spółki Koleje Wielkopolskie. 

 

 Odpowiedzi udzielił Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. 

Poinformował, że na dzień 8 sierpnia br. zaplanowano dostarczenie pierwszego Elf-a, który 

powinien zostać wykorzystany jako pojazd testowy. Przypomniał, że projekt unijny 

przedstawiony Komisji Europejskiej zakłada, że Elf-y będą używane przez spółkę Koleje 

Wielkopolskie, która wcześniej nie użytkowała pojazdów na liniach zelektryfikowanych. W 

związku z tym, w pierwszej kolejności należy odpowiednio przeszkolić maszynistów, 

dokonać testów technicznych, jeżeli chodzi o sprawność wymienionych pojazdów, zapoznać 

się z działaniami eksploatacyjnymi oraz zarejestrować Elf-y. Kolejne pojazdy tego typu 

zostaną dostarczone jesienią (harmonogram dostaw zostanie prawdopodobnie zrealizowany 



 

 
 

szybciej, niż zakładano w umowie). Marszałek zaapelował, by racjonalnie podchodzić do tej 

kwestii, z uwagi na listę czynności formalnych i nie tylko, które należy spełnić przed 

dopuszczeniem Elf-ów do osobowego przewozu kolejowego. Marszałek zapowiedział, iż przy 

pierwszej możliwej okazji radni zostaną zapoznani z powyższymi czynnościami.  

 

b) Kazimierz Pałasz 

 

 Radny złożył pisemną interpelację w sprawie prywatyzacji Kopalni Węgla Brunatnego 

„Konin” i „Adamów”. Wnioskował o zabezpieczenie środków i przygotowanie programu 

aktywizacji zawodowej dla osób, które w wyniku tejże prywatyzacji mogą utracić pracę.  

(Interpelacja stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji i zapytań). 

 

c) Marcin Porzucek 

 

 Radny złożył pisemne interpelacje w sprawie: 

1.Terminu rozpoczęcia użytkowania pojazdów Elf przez Koleje Wielkopolskie i ewentualnie 

przez spółkę Przewozy Regionalne; terminu rozpoczęcia okresu gwarancyjnego pojazdów; 

uzasadnienia terminów odbioru i zapłaty za pojazdy ELF oraz zwrócił się z zapytaniem 

dlaczego spółka Koleje Wielkopolskie nie została uprzednio przygotowana do użytkowania 

Elf-ów. 

2.Możliwości współfinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego zadania inwestycyjnego „Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu 

lekkoatletycznego w Pile przy ul. Żeromskiego”. 

3. Informacji i ewentualnej kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Pile w 

celu ustalenia czy podczas egzaminów w dniach 10-20 lipca 2012r. dochodziło do 

nieprawidłowości ze strony egzaminatorów. 

(Interpelacje (1-3) stanowią załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji i zapytań). 

4. Radny poruszył również kwestię drzew, które rosną wzdłuż dróg wojewódzkich, a które 

powalone na skutek nawałnic mogą zostać wykorzystane przez gminy. Zasugerował 

Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich wzięcie pod rozwagę możliwości 

przekazania tego drewna odpowiednim jednostkom, które z kolei przekażą je osobom 

potrzebującym - jak czynią to inne samorządy. 



 

 
 

d) Małgorzata Stryjska 

 

 Radna złożyła pisemną interpelację w sprawie wywozu śmieci i gruzu w dolinę rzeki 

Samica przez firmę BUDIMEX, która dopuszcza się tego – zdaniem mieszkańców Kobylnik 

– nielegalnie. Według mieszkańców ww. miejscowości nielegalny wywóz śmieci łamie prawo 

budowlane, wodne oraz ochrony środowiska i zagraża obszarowi chronionego krajobrazu. 

Radna zwróciła się z prośbą o pomoc mieszkańcom Kobylnik i ustalenie, gdzie oficjalnie 

miały być składowane śmieci generowane przez firmę BUDIMEX. 

(Interpelacja stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji i zapytań). 

 

e) Karol Kujawa 

 

 Radny poruszył kwestię przebudowy drogi wojewódzkiej numer 263 na odcinku od 

skrzyżowania z drogą krajową numer 92 do skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 473. 

Zwrócił się z prośbą o możliwie jak najszybsze wdrożenie do realizacji planowanej 

inwestycji. Zaznaczył, że mimo dogodnego systemu komunikacyjnego dzięki węzłowi 

drogowemu Dąbie, na Autostradzie A2 na odcinku Konin-Stryków, przedsiębiorcy z takich 

gmin, jak-  Kłodawa, Przedecz, Olszówka, Chodów oraz częściowo Dąbia - zostali 

pozbawieni bezpośredniego dojazdu do autostrady. Na odcinku drogi wojewódzkiej nr 263 

Kłodawa-Dąbie obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów o masie całkowitej pond 16 ton. 

Ograniczenie to zostało wprowadzone przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Poznaniu na czas budowy autostrady, w celu zapobieżenia jej niszczeniu przez ciężarówki 

należące do firmy budujących autostradę i obowiązuje ono do dnia dzisiejszego. Sytuacja ta  

hamuje rozwój firm z siedzibą w wymienionych gminach. Droga wojewódzka nr 263 nie 

spełnia parametrów eksploatacyjnych i tym samym nie mogą poruszać się po niej ciężarówki, 

dlatego niezwykle ważne jest rozpoczęcie realizacji przebudowy w przyszłym roku 

budżetowym.   

 

f) Bogdan Trepiński 

 Radny poruszył kwestię odpowiedzi na swoją interpelację złożoną podczas XXII sesji 

SWW w dniu 25 maja 2012r., dotyczącą rozbudowy Szpitala Powiatowego w Gnieźnie. 

Podkreślił, że informacje zawarte w ww. odpowiedzi nie były dość wyczerpujące i zwrócił się 

z prośbą o szczegółowe przedstawienie planów dotyczących dalszych losów tej inwestycji. 



 

 
 

g) Zbigniew Ajchler 

 

1. Radny poruszył kwestię zmiany w kierownictwie Departamentu Ochrony Zdrowia i 

Przeciwdziałania Uzależnieniom UMWW. Zwrócił się z prośbą o przedstawienie kwalifikacji 

zawodowych p.o. dyrektora ww. Departamentu Pana Leszka Sobieskiego. 

2. Radny odniósł się także do kwestii powszechnej niedostępności do toalet, zwłaszcza tych 

znajdujących się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy 

ul. Piekary w Poznaniu. Zaznaczył, iż w celu  skorzystania z toalety petent, czy radny musi 

pobrać klucz, co w jego opinii jest niedopuszczalne. Zwrócił się z prośbą o rozważenie 

możliwości powszechnego udostępnienia toalet przez Urząd Marszałkowski. Zaznaczył, że w 

państwach Unii Europejskiej toalety są powszechnie dostępne i nieodpłatne. Stwierdził, że 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego powinien brać przykład z tych państw. Zwrócił 

także uwagę na zatrważający stan toalet na Lotnisku Ławica, gdzie Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego posiada znaczne udziały. 

 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący SWW Lech Dymarski 

zamknął XXIV sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Protokołowała 

 

Anna Judek 

 
 
 
 
 

 

 

 


