
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ NR XXX/13 

z XXX sesji Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego 

z 28 stycznia 2013 r. 



Protokół nr XXX/13 

z XXX sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w dniu 28 stycznia 2013 r. 

 

XXX sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się 28 stycznia 2013r. 

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 XXX Sesji SWW wzięło udział 32 radnych, według listy 

obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

 W posiedzeniu uczestniczyli także członkowie Zarządu Województwa 

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

protokołu). 

 

 Wiceburmistrz Kościana Maciej Kasprzyk wraz z oddziałem rekonstruktorskim 

Powstania Wielkopolskiego zaprosił radnych na uroczystości z okazji 94 rocznicy zawarcia 

rozejmu w Trewirze, które odbędą się w Kościanie dn. 16 lutego 2013 r. 

 

 Na wniosek radnego Bogdana Trepińskiego minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego 

Kardynała Józefa Glempa. 

 

 Następnie głos zabrał Starosta Pleszewski Michał Kalarus dziękując Marszałkowi 

Województwa Wielkopolskiego za wsparcie w publikacji książki pt. „BOCIUN. Płk dypl. 

Ludwik Bociański (1892-1970)”. Pan Tomasz Wojtala autor ksiązki, dokonał krótkiej 

prezentacji osoby bohatera, pułkownika L. Bociańskiego. 

  

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski poinformował radnych o otrzymaniu przez 

Sejmik odznaki honorowej „Semper Vigilant”, przyznanej przez Prezydium Zarządu 



Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego Związku Ochotniczej Straży 

Pożarnej RP. 

 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radny Marcin Porzucek wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad punktu 

o przyjęciu stanowiska w sprawie inwestycji drogowych na terenie wielkopolski w sprawie 

przebiegu drogi krajowej nr S11. 

Radny Rafał Żelanowski, Przewodniczący Klubu Radnych PO wnioskował 

o podjęcie w powyżej sprawie apelu Sejmiku do Ministerstwa Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej. Zaproponował, by wspólnie ustalić treść apelu, bez konieczności 

głosowania nad dwoma odrębnymi dokumentami. Przewodniczący SWW Lech Dymarski 

poprosił, by w czasie przerwy Kluby wypracowały wspólny apel, a pod głosowanie nad 

przyjęciem apelu do porządku obrad, poddany będzie jeden wniosek.  

Następnie głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych PiS Zbigniew Czerwiński, 

który wnioskował o wprowadzenie punktu „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego stanowiska w sprawie upamiętnienia 150 rocznicy 

wybuchu Powstania Styczniowego”. 

 

Przewodniczący Lech Dymarski zaproponował wprowadzenie do porządku obrad 

sesji następujących punktów: 

-  Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi 

Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 

-  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wielkopolskiemu Centrum 

Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i  Janusza Zeylandów w Poznaniu. 

 -     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/581/12 z dnia 17 grudnia 2012r 

w sprawie   Planu pracy komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na rok 2013. 

 

 

 

 

 



 Przewodniczący SWW Lech Dymarski poddał również pod głosowanie punkty 

wcześniej zaproponowane przez radnych: 

- Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi 

Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

- Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wielkopolskiemu Centrum 

Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i  Janusza Zeylandów w Poznaniu - wniosek 

został przyjęty jednogłośnie. 

-  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

stanowiska w sprawie upamiętnienia 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 

wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 -  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/581/12 z dnia 17 grudnia 2012r w 

sprawie  Planu pracy komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 - wniosek 

został przyjęty jednogłośnie. 

- Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia  przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego apelu w sprawie inwestycji drogowych na terenie Wielkopolski w przebiegu 

drogi krajowej S-11 - wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkty zostały wprowadzone jako 19 A, 19 B, 19 C, 19 D, 19 E. 

 

 Porządek obrad XXX Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego uzupełniony 

o 5 punktów został przyjęty jednogłośnie 

 

  

PORZĄDEK OBRAD 
XXX SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
  28 stycznia  2013 r/godz.1200/.  
 

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 

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

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

2013.    /druk nr  1 / 



5.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  XXIX/539 /12 SWW                                             

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

Wielkopolskiego na 2013 r. i lata następne .  /druk nr 2  / 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości położonej w Lesznie. /druk nr  3 / 

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w 

budynku położonym w Poznaniu przy ul. Taczaka 9a. /druk nr  4 / 

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w 

budynku położonym w Jarocinie przy ul. Sienkiewicza  7. /druk nr 5  / 

9.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą 

„Wielkopolski Zarząd Geodezji , Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu”. 

/druk nr  6 / 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pogorzela. /druk nr7   / 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego projektu planu 

ochrony dla Pszczewskiego Parku Krajobrazowego w części położonej na terenie 

Województwa Wielkopolskiego. /druk nr  8 / 

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Muzeum Martyrologicznego w 

Żabikowie. /druk nr 9  / 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  statutu Muzeum Narodowego Rolnictwa i 

Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie. /druk nr  10 / 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru i  przyczyn podziału Muzeum Okręgowego 

w Koninie. /druk nr 11  / 

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jerzego S          na 

bezczynność Marszałka oraz Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w 

zakresie nadzoru nad Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Poznaniu. 

/druk nr    12 / 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia  kandydatów Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego do Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia. /druk nr  13    / 

17. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Rady Wielkopolskiego Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. /druk nr 14 / 

18. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany statutu Zakładu Leczenia Uzależnień w 

Charcicach. /druk nr  15    / 



19. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany statutu  Szpitala Wojewódzkiego w 

Poznaniu. /druk nr  16    / 

19A. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi 

Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 

19B. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania Statutu Wielkopolskiemu Centrum 

Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i  Janusza Zeylandów w Poznaniu. 

19C. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego stanowiska w sprawie upamiętnienia 150 rocznicy wybuchu 

Powstania Styczniowego 

19D. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/581/12 z dnia 17 grudnia 

2012r w sprawie   Planu pracy komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

na rok 2013.  

19E. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia  przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego apelu w sprawie inwestycji drogowych na terenie 

Wielkopolski w przebiegu drogi krajowej S-11. 

20. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 

okresie pomiędzy sesjami Sejmiku . /druk nr  17  / 

21.Interpelacje i zapytania radnych. 

22. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 3. Wybór sekretarzy obrad. 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski zasugerował, aby sekretarzami obrad zostali 

najmłodsi radni: Karolina Duda oraz Błażej Spychalski. Ze względu na nieobecność radnej 

Karoliny Dudy, Rafał Żelanowski, w imieniu Klubu PO, zaproponował radnego Bogdana 

Trepińskiego. 

Sekretarzami obrad zostali jednogłośnie wybrani radni: Błażej Spychalski oraz 

Bogdan Trepiński  

 

 



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

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

2013.     

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXX/588/13 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

  

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  XXIX/539 /12 SWW                                             

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

Wielkopolskiego na 2013 r. i lata następne.   

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXX/589/13 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości położonej w Lesznie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXX/590/13 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

  

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w 

budynku położonym w Poznaniu przy ul. Taczaka 9a. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXX/591/13 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

  



Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w 

budynku położonym w Jarocinie przy ul. Sienkiewicza  7. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXX/592/13 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą 

„Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu”. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym. 

Uchwała Nr XXX/593/13 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pogorzela. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXX/594/13 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego projektu planu 

ochrony dla Pszczewskiego Parku Krajobrazowego w części położonej na terenie 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta przy jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXX/595/13 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 



Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Muzeum Martyrologicznego w 

Żabikowie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXX/596/13 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  statutu Muzeum Narodowego Rolnictwa i 

Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXX/597/13 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru i  przyczyn podziału Muzeum Okręgowego 

w Koninie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXX/598/13 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jerzego S             na 

bezczynność Marszałka oraz Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w zakresie 

nadzoru nad Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Poznaniu. 

 

 Głos zabrał radny Marcin Porzucek prosząc o wyjaśnienie omawianej sprawy. Przy 

okazji poddał pod wątpliwość wiarygodność dyrektora WORD w Poznaniu, który podczas 

zeszłorocznej Komisji Budżetowej SWW nie zaprzeczył nieprawdziwym danym 

statystycznym na temat zdawalności w Poznaniu, podawanym przez dyrektora WORD w Pile. 

 



 W odpowiedzi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak 

przypomniał, iż skarżącym jest pan Jerzy S          , były pracownik WORD w Poznaniu, który 

uznał iż liczne, wyczerpujące odpowiedzi pisemne oraz spotkania osobiste 

z Wicemarszałkiem oraz Dyrektor Departamentu Infrastruktury są niewystarczające 

i świadczą o zaniechaniu i bezczynności Marszałka. W związku z tym złożył skargę do 

Wojewody Wielkopolskiego, który z kolei przekazał ją do rozpatrzenia przez Sejmik. 

W opinii radców prawnych skarga pana S              jest bezzasadna i podlega oddaleniu. 

  

Uchwała została przyjęta przy 3 głosach wstrzymujących. 

Uchwała Nr XXX/599/13 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski zarządził 5-minutowa przerwę, podczas której 

zebrała się Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz Komisja 

Rewizyjna. Następnie wznowiono obrady. 

 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia  kandydatów Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego do Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski odczytał kandydatów SWW do Rady 

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, i tak: 

 -   Klub Radnych PO zaproponował pana Krzysztofa Urbaniak 

 -   Klub Radnych PSL zaproponował panią Annę Matuszczak 

 -   Klub Radnych PiS zaproponował pana Pawła Wosickiego. 

- Klub Radnych SLD w pierwszej kolejności zaproponował pana Zbigniewa 

Wilczewskiego, który jako radny miasta Konina nie może zasiadać w Radzie WOW 

NFZ; drugim kandydatem Klubu był pan Leszek Sikorski. 

 

Głos zabrał radny Waldemar Witkowski poinformował, że po rozmowie 

z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem oraz Rafałem 

Żelanowskim, Przewodniczącym Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia 

Publicznego, Klub Radnych SLD zdecydował się nie wysuwać żadnej kandydatury.  



Następnie na wniosek radnego Zbigniewa Ajchlera, każdy z obecnych kandydatów 

zaprezentował swoją osobę. W związku z nieobecnością pana Pawła Wosickiego, jego 

kandydaturę przedstawił Przewodniczący Klubu Radnych PiS Zbigniew Czerwiński.  

 

Przewodniczący SWW Lech Dymarski zarządził głosowanie jawne, w którym radni 

głosowali na 2 kandydatów (należało wskazać minimum 1 kandydata). Wybrani zostaną 

2 kandydaci z największą ilością głosów: 

- Anna Matuszczak otrzymała 26 głosów 

- Krzysztof Urbaniak otrzymał 25 głosów 

- Paweł Wosicki otrzymał 7 głosów. 

 

Kandydatami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Rady Wielkopolskiego Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zostali: Anna Matuszczak oraz Krzysztof 

Urbaniak. 

 

Uchwała została przyjęta przy 6 głosach przeciwnych. 

Uchwała Nr XXX/600/13 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

  

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Rady Wielkopolskiego Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

 

 Głos zabrał radny Jan Mosiński, który zwrócił uwagę, iż projektu uchwały jest 

niekompletny i poprosił o informacje o kandydatach wysuniętych z innych organów. 

 Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Leszek 

Sobieski odczytał cały proponowany skład Rady, i tak: 

- Przedstawiciele Wojewody Województwa Wielkopolskiego: 

1) Paweł Burczyk 

2) Wioletta Cieślak 

- Przedstawiciel Konwentu Powiatów: 

1) Przemysław Gomolec 

- Przedstawiciele Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego: 

1) Tomasz Berger 

2) Jarosław Lange 



- Przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego: 

1) Iwona Michniewicz 

- Przedstawiciel wskazany wspólnie przez szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, 

komendanta wojewódzkiego Policji i komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej: 

1) Lech Janiak 

 

Uchwała z uzupełnionym składem została przyjęta przy 6 głosach wstrzymujących. 

Uchwała Nr XXX/601/13 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

 

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Zakładowi Leczenia Uzależnień w 

Charcicach. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXX/602/13 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany statutu  Szpitala Wojewódzkiego w 

Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXX/603/13 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

 

Ad. 19 A. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi 

Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXX/604/13 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 



Ad. 19 B. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania Statutu Wielkopolskiemu Centrum 

Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i  Janusza Zeylandów w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXX/605/13 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

 

Ad. 19 C. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego stanowiska w sprawie upamiętnienia 150 rocznicy wybuchu Powstania 

Styczniowego. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXX/606/13 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

 

Ad. 19 D. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXIX/581/12 z dnia 17 grudnia 

2012r w sprawie przyjęcia Planu pracy komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

na rok 2013. 

 

Przewodniczący SWW Lech Dymarski poinformował, iż zmiana dotyczy planu pracy 

Komisji Gospodarki SWW, do którego proponuje się wpisać udział przedstawicieli Komisji 

w misji gospodarczej do Kurdystanu. 

 

Uchwała została przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym i 1 głosie przeciwnym. 

Uchwała Nr XXX/607/13 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

 

Ad. 19 E. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia  przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego apelu w sprawie inwestycji drogowych na terenie Wielkopolski w 

przebiegu drogi krajowej S-11. 

 



 Przewodniczący Klubu Radnych PO Rafał Żelanowski wraz z radnym Marcinem 

Porzuckiem ustalili wspólny tekst apelu, który przekazali na ręce Przewodniczącego SWW, 

zwracając uwagę na wprowadzone korekty.  

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXX/608/13 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

 

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

okresie pomiędzy sesjami Sejmiku . 

 

Sejmik przyjął sprawozdanie. 

 

 

Ad. 21 Interpelacje i zapytania radnych. 

 

a) Waldemar Witkowski 

 - Radny złożył interpelację w imieniu radnych SWW Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej, którzy w minionym czasie uczestniczyli w wielu spotkaniach związanych 

z tzw. „ustawą śmieciową”. Radni SLD zwracają się z prośbą do Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego o pilne dokonanie nowelizacji przyjętego przez Sejmik Planu gospodarki 

odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017. Radny zwrócił uwagę, 

iż podział Wielkopolski na 10 regionów gospodarki odpadami komunalnymi powoduje, 

iż zwiększają się odległości, za czym idą także koszty wywozu odpadów. Mówca zaapelował 

o dokonanie nowelizacji jeszcze przed wejściem w życie „ustawy śmieciowej” 

 - Radny zwrócił się z zapytaniem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego czy 

prawdą jest, że podwykonawcy pracujący przy budowie nowej siedziby Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nie otrzymali zapłaty za wykonane przez 

nich prace? Czy Zarząd posiada informację, iż główny wykonawca, czyli firma ERBUD nie 

wywiązuje się z płatności na rzecz podwykonawców? Radny zwrócił uwagę, iż taka sytuacja 

zaszkodziłaby nie tylko wizerunkowi Samorządu Województwa, ale także niekorzystnie 

wpłynęła no rozwój mniejszych, wielkopolskich przedsiębiorstw. 

 



 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak zapewnił, iż Województwo Wielkopolskie nie 

ma żadnych zaległości wobec jakiegokolwiek wykonawcy pracującego na budowie nowej 

siedziby UMWW. Marszałek przypomniał, iż ze wszystkimi wykonawcami podpisywane są 

umowy, na podstawie których gwarantuje się realizację płatności podwykonawcom. Inna 

sytuacja występuje kiedy niezgodnie z umową podwykonawca zamawia wykonanie pracy 

u kolejnego podwykonawcy, który nie jest związany z umową z Zarządem. Taka sytuacja 

miała miejsce raz w ubiegłym roku, kiedy podwykonawca nie zapłacił innej, zamówionej 

przez siebie firmie, wówczas jednak Zarząd nie wziął odpowiedzialności za tego typu 

działania.  

 

b) Marek Sowa 

 - Radny poruszył kwestię rozkładu jazdy pociągów, który wejdzie w życie 9 lutego br. 

Zwrócił uwagę, że dotychczas pociąg Rawicz-Poznań wyjeżdżający z Rawicza o 4:36 

umożliwiał dojazd do Poznania przed godz. 7:00, co jest bardzo istotne dla wielu 

mieszkańców Rawicza pracujących w Poznaniu. Zgodnie z planowanym rozkładem, pociąg 

ten zostanie usunięty, a jedyny poranny kursujący na ww. trasie dojedzie do Poznania o godz. 

7:40. Mówca zaapelował o ponowne przeanalizowanie nowego rozkładu jazdy i opracowanie 

go w taki sposób, aby nie dyskryminował mieszkańców południowej Wielkopolski, których 

sytuacja ekonomiczna - ze względu na likwidacje wielu zakładów pracy - jest wyjątkowo 

trudna. 

 

 

c) Andrzej Mroziński 

 - Radny poruszył kwestię wiaduktu kolejowego na drodze wojewódzkiej 445 Ostrów 

Wielkopolski-Odolanów. Przypomniał, iż obecnie trwają tam prace remontowe, a niedawno 

odbyło się spotkanie, które miało na celu przyspieszenie inwestycji. Kwestią, która nie tylko 

utrudnia, ale zagraża życiu mieszkańców Ostrowa Wlkp. jest brak możliwości ruchu pieszego 

celem dotarcia do dzielnic miasta położonych za wiaduktem. Radny zaapelował, aby 

wykonawca inwestycji przeprowadził ją w taki sposób, aby umożliwić ruch pieszych 

z zachowaniem jak największego stopnia ich bezpieczeństwa.  

 



 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak zagwarantował, iż jeżeli tylko warunki 

techniczne pozwolą, umożliwiony zostanie ruch pieszych na remontowanym wiadukcie – 

jednakże z zastrzeżeniem, że nie jest to rozwiązanie bezpieczne dla mieszkańców Ostrowa 

Wielkopolskiego. 

  

 

d) Zbigniew Ajchler 

 - Radny ponownie poruszył kwestię nieprawidłowości występujących w działalności 

Lokalnej Grupie Rybackiej Obra-Warta, która ma swoją siedzibę w województwie lubuskim, 

ale swoim działaniem obejmuje także część Województwa Wielkopolskiego, m.in. cały 

powiat międzychodzki. Radny przypomniał, iż jedynym organem kontrolującym działalność 

LGR Obra-Warta jest Ministerstwo Rolnictwa, jednakże do tej pory nie przeprowadziło ono 

żadnej kontroli w ramach odbytych już 3 konkursów. Z informacji, jakie radny uzyskał od 

Ministra Rolnictwa wynika, że kontrola taka planowana jest dopiero w I kwartale roku 

bieżącego. Radny zwrócił się z zapytaniem jak to jest możliwe, że samorząd województwa 

bada tylko składane do LGR Obra-Warta wnioski pod względem ich komplementarności, 

a nie sprawdza stosowania kryteriów oceny właściwej wniosków, ustalonych decyzją walnego 

zgromadzenia stowarzyszenia? Ponadto, poddał pod wątpliwość zgodność z prawem faktu, 

że członkowie komitetu oceny projektów sami mogą aplikować o środki ze stowarzyszenia. 

Radny zwrócił się także z zapytaniem czy Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 

UMWW oraz Zarząd Województwa Wielkopolskiego uważają taki stan rzeczy za prawidłowy 

i czy poczyniono jakiekolwiek kroki aby zmienić powyższy stan prawny, który bez wątpienia 

działa na niekorzyść mieszkańców naszego województwa? 

 

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski zaznaczył, 

iż kompetencje Zarządu w zakresie wspomnianej przez radnego kontroli, są ujęte w takiej 

mierze, jaką przedstawia odpowiedź na pierwszą interpelację radnego w tej sprawie.  

 

 

e) Bogdan Trepiński 

 - Radny odniósł się do kwestii poruszanej w pismach od Prezydenta Miasta Gniezna 

do Marszałka Województwa Wielkopolskiego (nr zewnętrzny pisma WT/U.7021.182.12 

z dn. 4 grudnia 2012r. oraz WT/U.7021.182.12/13 z dn. 15 stycznia 2013r.), w których to 



Prezydent zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat inwestycji drogowych na 

drogach wojewódzkich zaplanowanych na terenie miasta Gniezno w roku 2013. Radny 

zwrócił uwagę, iż w ostatnich latach niewiele środków przeznaczono na rejon Gniezna, 

w związku z tym zwrócił się z prośbą o ponowne wzięcie pod uwagę budowy ronda przy 

drogach wojewódzkich: ul. Wrzesińska i ul. Witkowska (droga wojewódzka nr 260). 

 - Radny poruszył także kwestię kolejek wąskotorowych na terenie Wielkopolski. 

Przypomniał, iż w budżecie województwa na rok 2012 były zapewnione środki na utrzymanie 

kolejek (m.in. tej w pobliżu Gniezna), jednak w związku ze zmianą wykładni prawniczej 

w tym roku nie uwzględniono funduszy na ten cel. Radny zwrócił się z prośbą, aby raz 

jeszcze rozpatrzyć możliwość  utrzymywania kolejek wąskotorowych, jako ekologicznych 

atrakcji turystycznych województwa wielkopolskiego.  

  

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak zaznaczył, iż województwo zapewnia część 

środków na działalność kolejki wąskotorowej, jednakże w przypadku tej funkcjonującej 

w rejonie Gniezna konieczne byłoby zamówienie regularnych połączeń, co napotyka 

określone bariery prawne oraz finansowe.  

 

 

f) Jan Grzesiek 

 - Radny złożył pisemną interpelację w sprawie złego stanu technicznego linii 

kolejowej Gniezno-Września- Miłosław -Jarocin-Krotoszyn i wycofania tam pociągów, 

a także problemów w komunikacji autobusowej dla niektórych powiatów województwa 

wielkopolskiego. 

(Tekst interpelacji wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zestawienia 

interpelacji i zapytań). 

 - Radny złożył pisemną interpelację w sprawie remontu nawierzchni drogi krajowej 

nr 12 w Jarocinie: al. Niepodległości (na odcinku od drogi krajowej nr 11 – ul. Wojska 

Polskiego do ul. Moniuszki włącznie). 

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

- Radny złożył pisemną interpelację w sprawie zabezpieczenia opieki medycznej dla 

studentów zamiejscowych  studiujących na uczelniach poznańskich. 

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



g) Błażej Spychalski 

 - Radny ponownie poruszył sprawę pociągu relacji Poznań-Słupca zaznaczając, że do 

dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi na interpelację składaną na poprzedniej sesji 

SWW. Poprosił o przedstawienie powodów, dla których Koleje Wielkopolskie przejmując tę 

relację od Przewozów Regionalnych, usunęły z rozkładu jazdy pociąg wyjeżdżający 

z Poznania po godz. 7:00. 

 - Radny odniósł się także do interpelacji złożonej przez radnego Jana Grześka ws. linii 

kolejowej Gniezno-Jarocin. Zwrócił się z zapytaniem czy planowane jest przywrócenie tej 

relacji, co znacznie ułatwiłoby życie mieszkańców okolicznych powiatów oraz odciążyłoby 

inne linie na trasie północ-południe? 

 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak przypomniał, iż w obecnej sytuacji finansowej 

województwa, konieczne były decyzje o zawieszeniu niektórych linii kolejowych, gdzie 

potok podróżnych był najmniejszy. Zapewnił jednak, iż korekty w rozkładzie jazdy są 

dokonywane, ale ze względu na aspekt finansowy nie ma możliwości spełnienia oczekiwań 

wszystkich pasażerów. 

 

 - Radny zwrócił także uwagę na problem radioterapii w Koninie, skąd wielu chorych 

kierowanych jest na leczenie do Poznania. Zwrócił uwagę, że nie każdy może pozwolić sobie 

na kilkutygodniowy pobyt poza miejscem zamieszkania, gdyż wiążą się z tym dość spore 

koszty. W związku z tym skierował zapytanie czy jest możliwe zleceni leczenia 

radiologicznego podmiotom prywatnym? Czy Zarząd ma informację aby takie rozmowy 

między szpitalem koniński a prywatnymi podmiotami były prowadzone?  

 

 

h) Kazimierz Pałasz 

 - Radny poparł swoich przedmówców w kwestii przywrócenia linii kolejowej na trasie 

Gniezno-Jarocin, prosząc by jemu również przesłano odpowiedź na pytania przez nich 

poruszone. 

 - Radny poruszył  sprawę ośrodków adopcyjnych działających w Wielkopolsce, 

przypominając, iż w tegorocznym budżecie znacznie zmniejszono środki przeznaczone na ich 

funkcjonowanie, np. w Koninie czy Kaliszu. Zwrócił się z prośbą do Zarządu, aby wziął pod 



rozwagę możliwość wspomożenia działalności ośrodków adopcyjnych, które zapewne 

boleśnie odczują zmniejszenie środków z budżetu województwa. 

 

 Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski zapewnił, iż będą 

dodatkowe środki przeznaczone przez Wojewodę na wielkopolskie ośrodki adopcyjne i nie 

ma żadnego zagrożenia dla funkcjonowania tych jednostek.  

 

 

i) Marcin Porzucek 

 - Radny zwrócił się z zapytaniem o stan przygotowań do realizacji budowy obwodnicy 

drogi wojewódzkiej nr 241 w rejonie Rogoźna. 

 

 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak przypomniał, iż w wieloletnim planie 

przedsięwzięć na drogach wojewódzkich nie uwzględnia się wspomnianej przez radnego 

inwestycji, a zatem nie można mówić o jakichkolwiek przygotowaniach w tym zakresie. 

Zaznaczył jednak, że być może w planie inwestycyjnym tworzonym przy nowej perspektywie 

finansowej, taka inwestycja może być brana pod uwagę.  

 

 - Radny w nawiązaniu do apelu przyjętego przez Sejmik w kwestii drogi S11 poprosił, 

aby został on rozesłany także do wielkopolskich parlamentarzystów, którzy będą mogli 

zaproponować poprawki do przyszłorocznego budżetu państwa zapewniając środki na 

realizacje kwestii poruszonych w apelu. 

 - Radny poruszył także sprawę z listopadowej sesji SWW dotyczącą firmy handlowej 

„Rożek” Małgorzata Jędrych, która w opinii jej przedstawiciela jest dyskryminowana przez 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Podziękował Wicemarszałkowi Wojciechowi 

Jankowiakowi za wyrażenie chęci spotkania, które z powodu choroby przedstawicieli firmy 

się nie odbyło. Wyraził także nadzieję, że w najbliższym czasie Wicemarszałek wyznaczy 

nowy termin spotkania. Ponadto zwrócił uwagę, iż część zapisów zawartych w odpowiedzi na 

wspomnianą interpelację jest niezgodna z prawdą. Radny poprosił o ponowne zbadanie 

tychże kwestii, przed spotkaniem z przedstawicielami firmy. 

 - W nawiązaniu do swojej wypowiedzi podczas listopadowej sesji SWW ur.r., radny 

zwrócił uwagę, iż na oficjalnej stronie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile 

widnieje nieprawidłowy zapis, co do organu zatwierdzającego statut ośrodka, którym jest 



Sejmik Województwa Wielkopolskiego, a nie – jak jest to zapisane na stronie – Zarząd 

Województwa. 

 - Radny odniósł się także do inwestycji kulturalnych na terenie Piły, o które miasto 

zabiegało od 2 lat. Przypomniał, iż Marszałek Marek Woźniak podczas wizyty w Pile 

w minionym czasie zapowiedział, iż w tym roku odbędą się imprezy kulturalne wspomagane 

przez samorząd województwa, jednakże nie udzielił radnemu szczegółowych informacji w tej 

sprawie. W miniony piątek, na 3 dni przed sesją Sejmiku, Członek Zarządu Tomasz Bugajski 

oraz Prezent Piły Piotr Głowski zorganizowali konferencję prasową przedstawiając zamiary 

województwa względem organizacji wydarzeń kulturalnych w Pile. Radny uznał to za 

marketing polityczny i zwrócił się do Marszałka z prośbą o zaniechanie tego typu działań, 

które są bliższe piaskownicy.  

  

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski zaznaczył, 

że konferencja prasowa zorganizowana przez Prezydenta Głowskiego miała na celu 

przedstawienie planu jak przybliżyć kulturę do miasta Piła i północnej Wielkopolski. Ma to 

charakter całkowicie pozytywny i dlatego absolutnie niezrozumiałe jest dlaczego radny 

Porzucek odbiera to – po  raz kolejny – w sposób negatywny. 

 

 

j) Seweryn Kaczmarek 

 - Radny złożył pisemną interpelację w sprawie II etapu budowy obwodnicy Ostrowa 

Wielkopolskiego 

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

 

 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący SWW Lech Dymarski, 

zamknął XXX sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

Protokołowała 

 

Małgorzata Paprzycka  


