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Protokół nr XLVII/14 

XLVII sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w dniu 23 czerwca 2014 r. 

 

XLVII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się 23 czerwca 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 XLVII Sesji 

SWW wzięło udział 35 radnych, według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu. 

 W posiedzeniu uczestniczyli także członkowie Zarządu Województwa 

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

protokołu).  

  

 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 Porządek obrad XLVII Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, bez uwag 

został przyjęty jednogłośnie. 

 

PORZĄDEK OBRAD 

XLVII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

  23 czerwca  2014 r/godz.12
00

/.  

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
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3. Wybór sekretarzy obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Województwa 

Wielkopolskiego. /druk nr  1 / 

5. 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  2 / 

6. 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  3 / 

7. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę NR XXXV/691/13 SWW z dnia 24 czerwca 

2013r. w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Wielkopolskiego za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć wieloletnich. /druk nr  4 / 

8. Podjęcie uchwały 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 5  / 

9. Informacja o działalności Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  w 2013 r. /druk 

nr 6 / 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Leszka W                     na 

działalność Marszałka Województwa Wielkopolskiego w związku z ograniczeniem 

kursowania pociągów wykonujących wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie. /druk nr   

7/ 

11. Podjęcie uchwały SWW w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 

województwa wielkopolskiego za rok 2013 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i 

demograficznej. /druk nr  8/ 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej 

„POZNANIANKA” z siedzibą w  Poznaniu wspólnie z Miastem Poznań. /druk nr 9 / 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej 

przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Rejonowej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Poznaniu. /druk nr  10/ 
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14. "Informacja o realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 w 2013 roku" - na podstawie art. 20 pkt 9 Ustawy o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku (z późniejszymi zmianami). /druk nr  11/  

15. Podjęcie  uchwały SWW w sprawie przyjęcia projektu Programu ochrony środowiska 

przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok 

znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023. /druk nr   12/ 

16. Podjęcie uchwały SWW w sprawie przyjęcia projektu Programu ochrony środowiska 

przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok 

znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023. /druk nr  13 / 

17. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.( J.B ) 

/druk nr  14 / 

18. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.( 

M.Bo ) /druk nr   15/ 

19. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.( 

Z.Bo ) /druk nr  16 / 

20. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.(E.C  

) /druk nr  17 / 

21. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.(P.C) 

/druk nr   18/ 

22. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 
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XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji 

Kórnik.(M.Cz) /druk nr   19/ 

23. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.(D.G) 

/druk nr  20 / 

24.Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.(  

J.G) /druk nr   21/ 

25. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.( 

T.H) /druk nr   22/ 

26. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji 

Kórnik.(P.Mał) /druk nr   23/ 

27. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik. 

(H.M) /druk nr 24  / 

28. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.( 

P.Mi) /druk nr   25/ 

29. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.(J.N) 

/druk nr  26 / 



 6 

30. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji 

Kórnik.(M.N) /druk nr   27/ 

31. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.(W. 

Pł) /druk nr   28/ 

32. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.(M.R) 

/druk nr  29 / 

33. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.(M.P) 

/druk nr  30 / 

34. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.(W.P) 

/druk nr 31  / 

35. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.( J.S) 

/druk nr 32  / 

36. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.(K.S) 

/druk nr  33 / 

37. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.(E.Z) 

/druk nr   34/ 



 7 

38. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji 

Kórnik.(M.Bi) /druk nr   35/ 

39. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Martyrologicznemu w Żabikowie. 

/druk nr   36/ 

40. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Okręgowemu w Koninie. /druk nr   

37/ 

41. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Kalisz na zadania 

z zakresu kultury. /druk nr 38  / 

42. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych 

w Starym Tomyślu. /druk nr  39 / 

43. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. /druk nr  40 / 

44. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku . /druk nr   41 / 

45. Interpelacje i zapytania radnych. 

46. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 3. Wybór sekretarzy obrad. 

 Sekretarzami obrad zostali jednogłośnie wybrani radni: Maciej Wiśniewski oraz 

Henryk Szopiński. 
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Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Województwa 

Wielkopolskiego. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLVII/877/14 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

 Głos zabrał Poseł na Sejm RP Marek Niedbała, który podziękował radnym za 

dotychczasową współpracę i zapowiedział, iż w ramach swoich obowiązków poselskich 

będzie dalej współdziałał z Sejmikiem Województwa Wielkopolskiego. 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski ogłosił 30-minutową przerwę, podczas której 

odbyły się posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz 

Komisji Budżetowej. Następnie wznowiono obrady. 

 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  XL/785/13 SWW                                          

z dn. 16  grudnia 2013r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego 

na rok 2014.     

 Głos zabrała dyrektor Departamentu Finansów UMWW p. Renata Sujak, która 

przedstawiła autopoprawki, jakie zostały wprowadzone do ww. materiału. Komisja 

Budżetowa SWW wyraziła negatywną opinię na temat wsparcia Wojewódzkiego Zakładu 

Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce oraz Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych „Dziekanka”. Łączna kwota tych zmian wynosi 1,1 mln zł. 

 

Uchwała z autopoprawką została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLVII/878/14 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 



 9 

Ad. 6. 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.   

 Dyrektor Departamentu Finansów, p. Renata Sujak poinformowała, iż Komisja 

Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego wydała opinię negatywną na temat 

wsparcia SPOZ „Dziekanka” o kwotę 35o tys. zł. Poprosiła o wykreślenie tej kwoty z ww. 

materiału i przyjęcie go z autopoprawką. 

 

Uchwała z autopoprawką została podjęta przy 28 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”. 

Uchwała Nr XLVII/879/14 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę NR XXXV/691/13 SWW z dnia 24 

czerwca 2013r. w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego za I półrocze, w tym o przebiegu 

realizacji przedsięwzięć wieloletnich. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLVII/880/14 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały 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”.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLVII/881/14 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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 Ad. 9. Informacja o działalności Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  w 2013 r. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Leszka W             na 

działalność Marszałka Województwa Wielkopolskiego w związku z ograniczeniem 

kursowania pociągów wykonujących wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLVII/882/14 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały SWW w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 

województwa wielkopolskiego za rok 2013 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLVII/883/14 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie założenia Spółdzielni 

Socjalnej „POZNANIANKA” z siedzibą w  Poznaniu wspólnie z Miastem Poznań. 

 Głos zabrała p. Aleksandra Kowalska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Poznaniu, która wyjaśniła, iż należy dokonać autopoprawki w uzasadnieniu do 

uchwały i dodać zapis: Warunkiem zmiany statutu Spółdzielni Socjalnej „POZNANIANKA” 

jest wyrażenie zgody przez członków założycieli na zwiększenie wartości jednego udziału. 
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Poprosiła radnych o wyrażenie zgody na ww. autopoprawkę i przyjęcie procedowanej 

uchwały.  

 

Uchwała z autopoprawką została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLVII/884/14 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Rejonowej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLVII/885/14 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

 

Ad. 14. ."Informacja o realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013 w 2013 roku" - na podstawie art. 20 pkt 9 Ustawy o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku (z późniejszymi 

zmianami). 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

 

Ad. 15. Podjęcie  uchwały SWW w sprawie przyjęcia projektu Programu ochrony 

środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 

pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 

2014-2023. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 
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Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLVII/886/14 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały SWW w sprawie przyjęcia projektu Programu ochrony 

środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 

pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-

2023. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLVII/887/14 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

 

Ad. 17. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia 

naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Kórnik. (J.B) 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLVII/888/14 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

 

 Ad. 18. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia 

naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Kórnik. (M.Bo) 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 26 głosach „za” i 7 „wstrzymujących się”. 
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Uchwała Nr XLVII/889/14 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

 

Ad. 19. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia 

naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Kórnik. (Z.Bo) 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 25 głosach „za” i 9 „wstrzymujących się”. 

Uchwała Nr XLVII/890/14 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

 

Ad. 20. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia 

naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Kórnik. (E.C) 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 26 głosach „za” i 8 „wstrzymujących się”. 

Uchwała Nr XLVII/891/14 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

 

Ad. 21. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia 

naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Kórnik. (P.C)  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 25 głosach „za” i 9 „wstrzymujących się”. 

Uchwała Nr XLVII/892/14 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
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Ad. 22. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia 

naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Kórnik. (M.Cz) 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 25 głosach „za” i 9 „wstrzymujących się”. 

Uchwała Nr XLVII/893/14 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

 

Ad. 23. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia 

naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Kórnik. (D.G) 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 26 głosach „za” i 8 „wstrzymujących się”. 

Uchwała Nr XLVII/894/14 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

 

Ad. 24. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia 

naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Kórnik. (J.G) 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 26 głosach „za” i 8 „wstrzymujących się”. 

Uchwała Nr XLVII/895/14 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
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Ad. 25. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia 

naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Kórnik. (T.H) 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 26 głosach „za” i 8 „wstrzymujących się”. 

Uchwała Nr XLVII/896/14 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

 

Ad. 26. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia 

naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Kórnik. (P.Mał) 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 26 głosach „za” i 8 „wstrzymujących się”. 

Uchwała Nr XLVII/897/14 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

 

Ad. 27. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia 

naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Kórnik. (H.M) 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 26 głosach „za” i 8 „wstrzymujących się”. 

Uchwała Nr XLVII/898/14 stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
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Ad. 28. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia 

naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Kórnik. (P.Mi) 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 26 głosach „za” i 8 „wstrzymujących się”. 

Uchwała Nr XLVII/899/14 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

 

Ad. 29. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia 

naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Kórnik. (J.N) 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 26 głosach „za”, 2 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się”. 

Uchwała Nr XLVII/900/14 stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

 

Ad. 30. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia 

naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Kórnik. (M.N) 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 26 głosach „za”, 1 „przeciw” i 6 „wstrzymujących się”. 

Uchwała Nr XLVII/901/14 stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
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Ad. 31. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia 

naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Kórnik. (W. Pł) 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 26 głosach „za” i 7 „wstrzymujących się”. 

Uchwała Nr XLVII/902/14 stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

 

Ad. 32. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia 

naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Kórnik. (M.R) 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 26 głosach „za” i 7 „wstrzymujących się”. 

Uchwała Nr XLVII/903/14 stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

 

Ad. 33. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia 

naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Kórnik. (M.P) 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 26 głosach „za” i 7 „wstrzymujących się”. 

Uchwała Nr XLVII/904/14 stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
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Ad. 34. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia 

naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Kórnik. (W.P) 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 26 głosach „za” i 7 „wstrzymujących się”. 

Uchwała Nr XLVII/905/14 stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

 

Ad. 35. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia 

naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Kórnik. (J.S) 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 26 głosach „za” i 7 „wstrzymujących się”. 

Uchwała Nr XLVII/906/14 stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

 

Ad. 36. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia 

naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Kórnik. (K.S) 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 26 głosach „za” i 6 „wstrzymujących się”. 

Uchwała Nr XLVII/907/14 stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
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Ad. 37. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia 

naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Kórnik. (E.Z) 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 26 głosach „za” i 7 „wstrzymujących się”. 

Uchwała Nr XLVII/908/14 stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

 

Ad. 38. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia 

naruszenia prawa powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwały Nr XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Kórnik. (M.Bi) 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 26 głosach „za” i 6 „wstrzymujących się”. 

Uchwała Nr XLVII/909/14 stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

 

Ad. 39. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Martyrologicznemu w 

Żabikowie. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

Uchwała Nr XLVII/910/14 stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

 

Ad. 40. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Okręgowemu w Koninie. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 
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Uchwała Nr XLVII/911/14 stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 

 

Ad. 41. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Kalisz na 

zadania  z zakresu kultury. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

Uchwała Nr XLVII/912/14 stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

 

 

Ad. 42. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków 

Obcych w Starym Tomyślu. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 33 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”. 

Uchwała Nr XLVII/913/14 stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

 

 

Ad. 43. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLVII/914/14 stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

 

 

Ad. 44. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 

okresie pomiędzy sesjami Sejmiku. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 
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Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości. 

 

 

 Głos zabrał radny Waldemar Witkowski, który zaproponował uzupełnienie porządku 

obrad punktu pn. Podjęcie uchwały ws. wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących 

komisji stałych SWW. Mówca wyjaśnił, iż dotychczas Wiceprzewodniczącym komisji 

Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego był p. Marek Niedbała, a Sejmik na 

niniejszej sesji podjął uchwałę o wygaśnięciu jego mandatu. W związku z tym zaproponował,  

w imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, aby nowym 

Wiceprzewodniczącym Komisji został radny Seweryn Kaczmarek. Mówca poprosił 

o przygotowanie stosownej uchwały i podjęcie jej jeszcze na dzisiejszej sesji.  

 

 

Ad. 45. Interpelacje i zapytania radnych. 

a) Marek Sowa 

 - Radny skierował interpelację ws. automatów do zakupu biletów na pociągi spółki 

Przewozy Regionalne. Zwrócił uwagę, iż w biletomatach nie ma możliwości zakupu biletów 

ze zniżką 80%. Przypomniał, iż automaty te mają umożliwiać szybki zakup biletu bez 

konieczności uiszczenia dodatkowej opłaty u konduktora i zmniejszyć kolejki do kas na 

dworcach kolejowych. Zaapelował, aby sprawdzić biletomaty i wprowadzić do ich systemu 

możliwość zakup biletów z 80% zniżką. 

 

 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak zapowiedział, iż zajmie się ww. sprawą. 

 

 - Mówca odniósł się do swojej interpelacji złożonej podczas XLIV sesji SWW 

w kwietniu br. dotyczącej ulg na przewóz rowerów w spółkach Koleje Wielkopolskie oraz 

Przewozy Regionalne. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, iż wprowadzenie zniżek na przewóz 

rowerów przyczyniłoby się do strat finansowych dla ww. spółek. Radny zwrócił uwagę, 

iż takie podejście jest zbyt wąskie. Wyjaśnił, iż większe straty powstają wtedy, kiedy 

potencjalni pasażerowie rezygnują z przejazdu pociągiem z rowerem ze względu na zbyt 
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wysokie koszty. Zwiększenie ulgi na przewóz rowerów przyczyniłby się do zwiększenia 

liczby pasażerów, a ponadto byłoby działaniem proekologicznym. Dla porównania, 

przytoczył fragment artykułu na temat zmniejszenia liczby podróżnych korzystających 

z usług spółki Koleje Śląskie. Jak wynika z artykułu, wiele osób nie jeździ pociągami ww. 

spółki ze względu na brak możliwości taniego przejazdu z rowerem. Zaapelował, aby raz 

jeszcze rozważyć możliwość wprowadzenia w spółkach Koleje Wielkopolskie oraz Przewozy 

Regionalne ulg na przejazd rowerów, choćby w godzinach poza szczytem komunikacyjnym.  

 

 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podkreślił, iż problem jest większy, gdyż 

wielkopolskie pociągi nie są przystosowane do przewozu rowerów. Zdarzają się sytuacje, 

iż chętnych do przewozu rowerów jest zbyt dużo i stwarza to zagrożenie dla bezpieczeństwa 

podróżnych. Ponadto, zdarza się, iż pasażerowie z rowerami nie są w stanie wsiąść do 

pociągu, gdyż nie ma już dla nich miejsca. Nie ma możliwości przebudowy szynobusów czy 

ELF-ów, tak aby umożliwiały przewóz rowerów wszystkim zainteresowanym. Kwestia 

przewozu rowerów pociągami jest analizowana, jednak obecnie nie jest to sprawa 

priorytetowa. Należy zapewnić komfort i bezpieczeństwo milionom pasażerów, nie bacząc na 

niezadowolenie kilku, którzy nie mogą skorzystać z tańszego przewozu roweru. Na koniec 

zauważył, że wprowadzenie preferencyjnych warunków dla rowerzystów na godziny poza 

szczytem komunikacyjnym, byłoby bezcelowe, gdyż wieczorem nikt nie wybiera się na 

dalekie wycieczki rowerowe.  

 

 

b) Kazimierz Pałasz 

 - Radny odniósł się do apelu Wójta Gminy Stare Miasto z 12 czerwca br. dotyczącego 

strat z terenów gminy związanych z intensywnymi opadami deszczu i spiętrzeniem wód 

w dwóch rzekach. Zaapelował, aby z budżetu województwa wielkopolskiego wesprzeć gminę 

w likwidacji tych strat. Przypomniał, iż temat ten był poruszany na posiedzeniu Komisji 

Gospodarki SWW, a jej przewodniczący radny Waldemar Witkowski przyłączył się do 

ww. prośby.  
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c) Maciej Wiśniewski 

 - Mówca wystąpił w sprawie rekonstrukcji pomnika żołnierzy 55. Poznańskiego Pułku 

Piechoty w Lesznie (w imieniu swoim oraz radnych z rejonu leszczyńskiego: Marioli 

Czarnoty, Marka Sowy oraz Zbigniewa Haupta). Poinformował, iż w tej kwestii zwróciło się 

do radnych Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 69. Pułku Przeciwlotniczego, które posiada 

pełną dokumentację dotyczącą rekonstrukcji pomnika. Mówca przypomniał, iż  ww. pomnik 

znajdował się na terenie koszar Kościuszki, w których stacjonował 55. Poznański Pułk 

Piechoty, a obecnie są to koszary 4. Pułku Przeciwlotniczego im. Generała Dywizji Stefana 

Roweckiego-Grota. Pomysłodawcą budowy pomnika w 1924 roku był ówczesny dowódca 

Pułkownik Rudolf Kawiński i oficerowie 55. pułku. Projekt ten został zrealizowany przez 

pułkownika Józefa Kustronia, a odsłonięcia dokonano w 1928 roku. Pomnik ten uległ 

zniszczeniu w okresie okupacji hitlerowskiej oraz późniejszego pobytu wojsk radzieckich 

w leszczyńskich koszarach. Intencją Stowarzyszenia jest odbudowa pomnika i tym samym 

uczczenie 95. rocznicy wojny polsko-bolszewickiej, przypadającej w przyszłym roku oraz 

przywrócenie pamięci 292 bohaterskich żołnierzy 55. Poznańskiego Pułku Piechoty poległych 

w tej wojnie. Zaapelował w imieniu radnych rejonu leszczyńskiego o rozważenie możliwości 

wsparcia finansowego rekonstrukcji tegoż pomnika. Kosztorys oraz źródła finansowania 

zostaną zapewne przedstawione w odrębnym piśmie Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 69. 

Pułku Przeciwlotniczego.  

 

 Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak zapowiedział, 

iż oczekuje na stosowne pismo od inicjatorów, a wówczas możliwe będzie rozważenie 

współfinansowania projektu. 

 

 - Radny poruszył temat odcinka drogi wojewódzkiej nr 308 miedzy Grodziskiem 

a Kościanem, który obecnie jest bardzo złej jakości. Poprosił o informację, czy przewiduje się 

modernizację ww. odcinka? Przypomniał, iż zarówno mieszkańcy tamtego rejonu, 

jak i władze samorządowe apelują o ujęcie remontu drogi w budżecie województwa. 

 

 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak zapowiedział, iż w tym roku modernizowany 

będzie odcinek drogi wojewódzkiej nr 308 na odcinku Sepno – Bonikowo, a koszt tej 
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inwestycji wynosi 3 mln zł. Pozostała część, ok. 40 km, jest w planie modernizacji dróg 

z pieniędzy unijnych w nowej perspektywie finansowej. 

 

 

d) Jan Mosiński 

 - Radny poprosił o potwierdzenie informacji, iż podczas odwoływania wicedyrektora 

Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Zarząd Województwa w pierwsze 

kolejności podjął takową decyzję, a dopiero potem wpłyną wniosek dyrektor placówki pani 

Magdy Grudzińskiej. Zwrócił uwagę, iż sprawa ta jest dość szeroko komentowana, dlatego 

poprosił 

o jej wyjaśnienie. 

 

 W odpowiedzi Marszałek Marek Woźniak przypomniał, iż pani Dyrektor otrzymała 

zgodę na swobodne działanie kadrowe i organizacyjne. Uchwała Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z 12 czerwca 2014 r. w sprawie uzgodnienia odwołania Zastępcy Dyrektora 

Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu została podjęta po przedłożeniu przez 

Dyrektor Teatru pisemnego wniosku, który wpłynął do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego 11 czerwca 2014 roku w formie skanu oryginału opatrzonego 

odręcznym podpisem, wysłanego pocztą elektroniczną. Posiedzenie Zarządu obyło się 

12 czerwca br., a zatem po wpłynięciu formalnego wniosku. Forma papierowa tegoż samego 

pisma dotarła do Urzędu 13 czerwca br. Dyrektor M.Grudzińska sygnalizowała wcześniej 

marszałkowi ustnie zamiar złożenia takiego wniosku. Zatem uchwała Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego została podjęta po wyrażeniu przez Dyrektor Teatru woli zajęcia się tą 

sprawą i formalnym przesłaniu wniosku. 

 

 

e) Marcin Porzucek 

 - Mówca podniósł temat budowy obwodnicy Czarnkowa. Poprosił o informację jaki 

jest obecny stan prac oraz kiedy przewiduje się oddanie obwodnicy do użytku? 
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 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wyjaśnił, iż decyzje co do przyszłości 

inwestycji zapadają na bieżąco. Odbyły się rozmowy dotyczące definitywnego zerwania 

umowy z wykonawcą, jednak ostateczna decyzja zapadnie w najbliższych dniach. Podkreślił, 

że sytuacja w tej chwili jest bardzo zła, a inwestycja nie idzie tak, jak zakładano. Postęp robót 

jest realizowany przez firmę POL DRÓG na poziomie 10-12 %. Wykonanie jej do końca 

sierpnia br. jest niemożliwe. W przypadku rozwiązania umowy z dotychczasowym 

wykonawcą, planuje się ogłoszenie przetargu w możliwie jak najszybszym trybie, 

aby inwestycję tę w ogóle zakończyć.  

 

 - Radny zauważył, iż pojawiła się informacja, że już w tym roku rozpocznie się 

inwestycja budowy obwodnicy Wyrzyska. Zapytał, kiedy dokonane będzie zabezpieczenie 

środków finansowych na ten cel oraz o termin uruchomienia procedury przetargowej? 

 

 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak przypomniał, iż budowa drogi na odcinku 

Wyrzysk-Osiek była przewidziana do rozpoczęcia jeszcze w tym roku. Jednak w przypadku 

rozwiązania umowy z dotychczasowym wykonawcą obwodnicy Czarnkowa, konieczne 

będzie przeznaczenie zabezpieczonych środków na rozpisanie nowego przetargu dla 

rozpoczętej, ale niedokończonej inwestycji w Czarnkowie.  

 

 - Mówca poprosił o informacje w sprawie kart kredytowych używanych przez 

członków Zarządu oraz pozostałych służbowych kart kredytowych, z których korzystają 

pracownicy UMWW: Ile takich kart pozostaje w dyspozycji Urzędu, jak rozdzielany jest 

fundusz reprezentacyjny oraz jakie są to wydatki i czego dotyczą?  

 

 Marszałek Marek Woźniak zapowiedział, iż takie informacje zostaną przygotowane 

i przekazane radnemu. 

 

 

f) Bogdan Trepiński 
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 - Radny podniósł kwestię procedowanych wcześniej poprawek do budżetu 

województwa wielkopolskiego ws. zmniejszenia dotacji o 350 tys. zł dla Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie. Zwrócił uwagę, iż działanie takie 

jest sprzeczne z interesem jednostki, gdzie od wielu lat wdrażany jest program działań 

inwestycyjno-naprawczych, który pozwala na remont XIX-wiecznych budynków. Poprosił 

o informację na temat przyczyn zmniejszenia dotacji dla ww. jednostki ochrony zdrowia. 

 

 Marszałek Marek Woźniak zapowiedział, iż ww. sprawa będzie ponownie omawiana 

podczas Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz na sesji SWW.  

 

 

g) Andrzej Mroziński 

 - Mówca poruszył sprawę drogi wojewódzkiej nr 450, która remontowana była przed 

rokiem. Przypomniał, iż droga ta jest bardzo wąska i niejednokrotnie mijające się dwa 

samochody osobowe, muszą zjeżdżać na pobocze. Na odcinku między Opatowem a granicą 

województwa łódzkiego, gdzie szerokość drogi ograniczają aleje dębów, pobocze jest 

utwardzone jedynie grysem asfaltowym i obecnie jest bardzo wybite. Zaapelował 

o rozważenie możliwości utwardzenia pobocza na ww. odcinku. 

 

 Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, zapowiedział, 

iż poruszona przez radnego sprawa będzie sprawdzona i ewentualnie w ramach środków na 

bieżące utrzymanie dróg, rozważana będzie modernizacja pobocza.  

 

 

h) Zbigniew Ajchler 

 - Radny nadmienił, iż do tej pory nie dostał odpowiedzi na interpelację złożoną na 

poprzedniej sesji SWW dotyczącej wprowadzenia nowej inwestycji, której celem byłoby 

usuwanie drzew wzdłuż dróg wojewódzkich. ( Odpowiedź na w/w interpelację wysłano 

radnemu 24.06.2014 r.) 
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 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak poinformował, iż odpowiedź na ww. 

interpelację została podpisana w dniu dzisiejszym. Zapowiedział, iż raczej nie ma możliwości 

uruchomienia nowego programu w takim zakresie, jaki proponuje radny Z.Ajchler, gdyż 

usuwanie drzew podporządkowane jest stosownym procedurom i regulacjom. Przypomniał, 

iż w ramach likwidacji zagrożeń na drogach wojewódzkich, w latach 2011-2014 zgodnie 

z odpowiednią procedurą usunięto ponad 6 tys. drzew. Ponadto, kolejne 6 tys. drzew zostało 

usunięte na etapie realizacji inwestycji modernizacyjnych.  

 

 -  Radny zauważył, że nie otrzymał także odpowiedzi na interpelację złożoną na 

majowej sesji dotyczącą sytuacji w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Zaznaczył, 

iż w obliczu redukcji wynagrodzeń istnieje ryzyko protestu pielęgniarek. (Odpowiedź na w/w 

interpelację wysłano radnemu 24.06.2014 r.) 

 

 - Radny poprosił o informację na jakim poziomie finansowym i rzeczowym jest 

obecnie zaawansowanie budowy nowej siedziby UMWW? W jakim procencie kubatura 

budynku zapewni pracownikom urzędu sprawne działalnie logistyczne i tym samym sprawne 

zarządzanie? 

 

 Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa poinformował, iż prace idą 

zgodnie z planem, a oddanie budowy nastąpi na koniec września br., lub maksymalnie 

miesiąc później. Budynek przewidziany jest na 1000 miejsc pracy. 

 

 

i) Waldemar Witkowski 

 - Radny odniósł się do ustaleń między Klubami Radnych SWW z  końca 2010 roku 

i dotyczyły podziału Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego. Zwrócił 

uwagę, iż obecnie Komisja ta podnosi wiele tematów i opiniuje szereg materiałów. 

Zaapelował, aby wszcząć procedurę, która umożliwiłaby na początku przyszłej kadencji 

SWW podział ww. komisji na dwie odrębne. 
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 Głos zabrał Przewodniczący SWW Lech Dymarski, który zwrócił uwagę, iż decyzję 

o podziale Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego podejmuje Sejmik 

w odpowiedzi na wspólną inicjatywę Klubów Radnych SWW. Ponadto, poruszył kwestię 

składu Komisji SWW. Komisje są liczne i przy występujących absencjach radnych, często nie 

można  zebrać kworum niezbędnego do prowadzenia obrad.  

 

 -  Radny poruszył także kwestię orzeczenia sądów w sprawie odzyskania środków 

finansowych przeznaczonych na wykonanie zadania rządowego polegającego na 

sprowadzeniu do kraju polskich turystów, których biura podróży ogłosiły upadłość. 

Zaproponował, aby wesprzeć działania Marszałka w taki sposób, aby to Sejmik skierował 

odpowiednią rezolucję do właściwego Ministerstwa. Tego typu sprawom należy nadać taką 

procedurę prawną, aby samorządy nie były stratne przy wykonywaniu zadań zleconych przez 

rząd.  

 

Przewodniczący Sejmiku WW Lech Dymarski poinformował, że został już przygotowany 

projekt Uchwały ws. wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych 

SWW. Wrócił więc do wniosku radnego W.Witkowskiego o uzupełnienie porządku obrad 

o ten punkt, który został przyjęty jednogłośnie. 

 Porządek obrad XLVII Sesji SWW został uzupełniony o punkt 45A: 

 

PORZĄDEK OBRAD 

XLVII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

  23 czerwca  2014 r/godz.12
00

/.  

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Województwa 

Wielkopolskiego. /druk nr  1 / 

5. 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  2 / 
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6. 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  3 / 

7. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę NR XXXV/691/13 SWW z dnia 24 czerwca 

2013r. w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Wielkopolskiego za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć wieloletnich. /druk nr  4 / 

8. Podjęcie uchwały 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 5  / 

9. Informacja o działalności Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  w 2013 r. /druk 

nr 6 / 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Leszka W                     na 

działalność Marszałka Województwa Wielkopolskiego w związku z ograniczeniem 

kursowania pociągów wykonujących wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie. /druk nr   

7/ 

11. Podjęcie uchwały SWW w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 

województwa wielkopolskiego za rok 2013 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i 

demograficznej. /druk nr  8/ 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej 

„POZNANIANKA” z siedzibą w  Poznaniu wspólnie z Miastem Poznań. /druk nr 9 / 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej 

przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Rejonowej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Poznaniu. /druk nr  10/ 

14. "Informacja o realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 w 2013 roku" - na podstawie art. 20 pkt 9 Ustawy o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku (z późniejszymi zmianami). /druk nr  11/  

15. Podjęcie  uchwały SWW w sprawie przyjęcia projektu Programu ochrony środowiska 

przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok 

znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023. /druk nr   12/ 
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16. Podjęcie uchwały SWW w sprawie przyjęcia projektu Programu ochrony środowiska 

przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok 

znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023. /druk nr  13 / 

17. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.( J.B ) 

/druk nr  14 / 

18. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.( 

M.Bo ) /druk nr   15/ 

19. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.( 

Z.Bo ) /druk nr  16 / 

20. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.(E.C  

) /druk nr  17 / 

21. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.(P.C) 

/druk nr   18/ 

22. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji 

Kórnik.(M.Cz) /druk nr   19/ 

23. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.(D.G) 

/druk nr  20 / 
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24.Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.(  

J.G) /druk nr   21/ 

25. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.( 

T.H) /druk nr   22/ 

26. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji 

Kórnik.(P.Mał) /druk nr   23/ 

27. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik. 

(H.M) /druk nr 24  / 

28. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.( 

P.Mi) /druk nr   25/ 

29. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.(J.N) 

/druk nr  26 / 

30. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji 

Kórnik.(M.N) /druk nr   27/ 

31. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.(W. 

Pł) /druk nr   28/ 
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32. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.(M.R) 

/druk nr  29 / 

33. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.(M.P) 

/druk nr  30 / 

34. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.(W.P) 

/druk nr 31  / 

35. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.( J.S) 

/druk nr 32  / 

36. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.(K.S) 

/druk nr  33 / 

37. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik.(E.Z) 

/druk nr   34/ 

38. Podjęcie uchwał SWW w sprawie rozpatrzenia wezwania, do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego wskutek podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 

XVIII/299/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji 

Kórnik.(M.Bi) /druk nr   35/ 

39. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Martyrologicznemu w Żabikowie. 

/druk nr   36/ 
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40. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Okręgowemu w Koninie. /druk nr   

37/ 

41. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Kalisz na zadania 

z zakresu kultury. /druk nr 38  / 

42. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych 

w Starym Tomyślu. /druk nr  39 / 

43. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. /druk nr  40 / 

44. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku . /druk nr   41 / 

45. Interpelacje i zapytania radnych. 

45 A. Podjęcie uchwały ws. wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji 

stałych SWW. 

46. Zamknięcie posiedzenia. 

  

 

Ad. 45 A. Podjęcie uchwały ws. wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących 

komisji stałych SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLVII/915 stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 

 

 

Ad. 46. Zamknięcie posiedzenia. 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący SWW Lech Dymarski 

zamknął XLVII sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

Protokół sporządziła: 


