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PROTOKÓŁ NR II/14  

II sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z 22 grudnia 2014 r. 

 

II sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się 22 grudnia 2014 r. 

o godz. 12:00 w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

 Obrady otworzył Krzysztof Paszyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. Przewodniczący SWW stwierdził quorum na sali. W obradach II Sesji 

SWW wzięło udział 36 radnych, według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu. 

 W posiedzeniu uczestniczyli także członkowie Zarządu Województwa 

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

protokołu).  

 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk zaproponował wprowadzenie do porządku 

obrad następujących punktów: 

- Podjecie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. Wniosek został przyjęty jednogłośnie – wprowadzony do 

porządku obrad niniejszej Sesji jako punkt 39 A. 

 

Porządek obrad uzupełniony o 1 punkt został przyjęty jednogłośnie: 

 

PORZĄDEK OBRAD  

II SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

22 grudnia  2014 r/godz.1200/.  

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 
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2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 

4. Ślubowanie radnego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy 

Opalenica. / druk nr 1 

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

Gminy Grabów nad Prosną. / druk nr 2 

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

Konina. / druk nr 3 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu darowanej nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta 

Kleczew. / druk nr 4 

9. 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 5 

10. 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 6 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji Województwa 

Wielkopolskiego. / druk nr7 

12. Prezentacja projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego 

na 2015 rok i lata następne. / druk nr 8 

13. Prezentacja projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok. / druk nr 9 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku 

Województw Rzeczypospolitej Polskiej. / druk nr10 

15. Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. / druk nr11 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. / druk nr12 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego do Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. / druk nr13 

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019. / druk nr14 

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady 

Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. 

Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. ”. / druk nr15 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii 

i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. ”. / druk nr16 

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wielkopolskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w Województwie Wielkopolskim 

w roku 2013. / druk nr 17 

22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/51/11 z dnia 21 lutego 2011roku w sprawie 

powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. / druk nr 18 

23. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji Książ Wielkopolski. /  druk nr 19 

24. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji Kleczew. /  druk nr 20 

25. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ujście. /   druk nr 21 

26. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji Chocz. /   druk nr 22 

27. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji Ostroróg. /   druk nr 23 

28. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji Czerniejewo. /   druk nr 24 

29. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie likwidacji 

aglomeracji Sośnie. /   druk nr 25 
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30. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie likwidacji 

aglomeracji Żelazków. /   druk nr 26 

31. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie likwidacji 

aglomeracji Antonin, gmina Przygodzice. /   druk nr 27 

32. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji Września. /   druk nr 28 

33. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji Ryczywół. /   druk nr 29 

34. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji Wieleń. /   druk nr 30 

35. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji Jutrosin. /   druk nr 31 

36. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji Szamocin. /   druk nr 32 

37. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji Trzcianka. /   druk nr 33 

38. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia projektu statutu Muzeum Okręgowego w Lesznie. 

/   druk nr 34 

39. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia projektu statutu Muzeum Okręgowego 

im. Stanisława Staszica w Pile . /   druk nr 35 

39A. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. 

40. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia projektu statutu Muzeum Okręgowego Ziemi 

Kaliskiej w Kaliszu. / druk nr 36 

41. Informacja o działalności magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski”. / druk   nr 

37 

42. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego IV kadencji podjętych w lipcu, wrześniu oraz 

październiku 2014 roku (Sesje XLVIII, XLIX ,LI). /  druk nr 38 
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43. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku. / druk nr 39 

44. Interpelacje i zapytania radnych. 

45. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 3. Wybór sekretarzy obrad. 

 Sekretarzami obrad zostali wybrani (przy jednym głosie wstrzymującym) radni: 

Zbigniew Ajchler  oraz Bartłomiej Wróblewski. 

 

 Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk zaprosił radnych na spotkanie opłatkowe, 

które odbędzie się o godz. 14:00 w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Następnie przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych. Nadmienił, 

iż niezłożenie oświadczenia majątkowego w terminie, tj. do dnia 31 grudnia br., skutkuje 

wygaśnięciem mandatu radnego województwa wielkopolskiego. Poinformował także, 

że zgodnie z Regulaminem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego usprawiedliwienia 

nieobecności na Sesji oraz Komisjach SWW powinny być składane w terminie 7 dni.  

 

 

Ad. 4. Ślubowanie radnego. 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk poprosił wszystkich o powstanie i odczytał 

rotę ślubowania. Następnie ślubowanie złożyli: radny Ryszard Grobelny oraz radny 

Ryszard Napierała.  

 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz 

Gminy Opalenica. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/9/14 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz 

Miasta i Gminy Grabów nad Prosną. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/10/14 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz 

Miasta Konina. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/11/14 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu darowanej nieruchomości na rzecz Gminy i 

Miasta Kleczew. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/12/14 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 

 Ad. 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/785/13 SWW z dn. 16 grudnia 

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

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/13/14 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Ad. 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/784/13 SWW z dn. 16 grudnia 

2013r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 

2014 r. i lata następne.    

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/14/14 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji Województwa 

Wielkopolskiego. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/15/14 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 

Ad. 12. Prezentacja projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne. 

 Głos zabrał Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. 

W pierwszej kolejności mówca zaproponował, aby niniejszy punkt oraz punkt następny 

Prezentacja projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok były omawiane 

łącznie. Marszałek przypomniał, iż omawiane dokumenty były opracowywane 

w charakterystycznej sytuacji – w czasie prac nad Wielkopolskim Regionalnym Programem 

Operacyjnym na lata 2014-2020. Przedsięwzięcia zapisywane w budżecie województwa – 

głównie przedsięwzięcia inwestycyjne – są zawsze ściśle powiązane z funduszami 

europejskimi. W nowym budżecie nie było możliwości zapisania żadnych inwestycji 

współfinansowanych ze środków unijnych, gdyż nie zakończył się proces negocjacyjny 

WRPO 2014 - plus. Mówca przypomniał, że 17 grudnia br. WRPO 2014 - plus został 

podpisany przez stronę unijną i jest w trakcie przekazywania stronie polskiej. Wciąż jeszcze 

nie ma możliwości dysponowania środkami unijnymi, gdyż do tego niezbędny jest szereg 

dokumentów rządowych. Te dokumenty uszczegóławiające pozwolą na podjęcie inwestycji 

regionalnych i przystąpienie do procedury uzupełnienia budżetu o inwestycje 
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współfinansowane z pieniędzy unijnych. W związku z tym, prezentowany budżet zawiera 

przedsięwzięcia finansowane z budżetu województwa oraz  finansowane z budżetu i środków 

unijnych z perspektywy finansowej 2007-2013. Skutkuje to tym, iż budżet jest mniejszy, 

niż w latach poprzednich – nie przekracza miliarda złotych. Podczas opracowywania budżetu 

województwa wielkopolskiego na 2015 rok zakładano, iż intensyfikacja prac nad jego 

ostatecznym kształtem nastąpi w styczniu 2015 roku oraz będzie on uzupełniany w ciągu 

roku. Mówca raz jeszcze podkreślił, że największą lukę prezentowanego obecnie budżetu 

stanowią inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Marszałek 

zaznaczył, że na ten moment nie można jeszcze sprecyzować, kiedy będzie możliwe 

poszerzenie budżetu. Na zakończenie mówca podkreślił, że priorytetem przyszłorocznego 

budżetu województwa będzie dążenie do utrzymania dobrej oceny ratingowej województwa, 

co z kolei świadczyć będzie, że zarządzanie budżetem jest na bardzo wysokim poziomie, 

a sytuacja finansowa stabilna – zarówna pod względem szacowania poziomu dochodów oraz 

panowania nad wydatkami.  

 Następnie głos zabrała Skarbnik Województwa Wielkopolskiego Elżbieta Kuzdro-

Lubińska, która dokonała szczegółowej prezentacji multimedialnej zawierającej wszystkie 

najważniejsze wskaźniki dotyczące projektu budżetu na 2015 oraz WPF na rok 2015 i lata 

następne oraz omówiła ważniejsze założenia tych dokumentów. Szczegółowo przedstawiła 

elementy, o których wspomniał przedmówca, m.in., dotyczące braku ujęcia środków unijnych 

w obecnym kształcie proponowanego budżetu. Pani Skarbnik omówiła podstawowe założenia 

projektu budżetu i WPF, wynik finansowy oraz strukturę dochodów i wydatków budżetu 

w 2015 roku, odnosząc się także do lat poprzednich. Szczegółowo przedstawiła plany 

dotyczące poszczególnych dziedzin budżetu oraz sytuację związaną ze wskaźnikiem 

zadłużenia i płynnością finansową. 

 Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk przypomniał, iż zgodnie z ustaleniem 

między Klubami Radnych SWW, każdy Klub wyznaczy jedną osobę, która zgłosi ewentualne 

uwagi czy zapytania do prezentowanych dokumentów. 

 Jako pierwszy głos zabrał radny Krzysztof Ostrowski, który zasygnalizował jakiego 

rodzaju poprawki planuje wkrótce zgłosić Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. 

Zapowiedział, iż szczegółowe propozycje poprawek prześle drogą elektroniczną. W pierwszej 

kolejności zwrócił uwagę na kwestię wynagrodzeń w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Wielkopolskiego i podległym mu jednostkom, które powinny zostać na 

poziomie roku 2014. Zwrócił uwagę, iż kwota, która wychodzi ze zmniejszenia wynagrodzeń 
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to ponad 5mln złotych. W dziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne radni Klubu PiS 

wnioskować będą o zmniejszenie wynagrodzeń o kwotę 1,5 mln zł. Mówca podkreślił, i ż od 

kilku lat radni PiS domagają się restrukturyzacji tej dziedziny. Kolejnym działem, w którym 

radni Klubu PiS wnioskować będą o zmniejszenie wynagrodzeń to internaty i bursy – 

zmniejszenie o 136 tys. zł. Podkreślił, że z budżetu województwa co roku dopłaca się ponad 

700 tys., a kwota ta wydaje się zbyt duża. Radny odniósł się także do kwestii wydatków 

majątkowych i bieżących, gdzie proponowane zmiany opiewać będą na kwotę ponad 6,7 mln 

zł. W odniesieniu do wydatków majątkowych mówca zwrócił uwagę na § 01097 – 

dokapitalizowanie Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią na kwotę 500 tys. zł. Radni 

Klubu PiS mają wątpliwości, co do celowości przeznaczania tych środków, zwłaszcza, że co 

roku Zarząd zapewniał, że spółka będzie się bilansowała. Kolejną kwestią poruszoną przez 

radnego była obsługa długu, gdzie radni Klubu PiS wnioskować będą o zmniejszenie na 

kwotę 2,2mln zł. Proponowane obecnie środki są zbyt duże i należy je zmniejszyć. Na 

zakończenie mówca zwrócił uwagę na plan dokapitalizowania kwotą 5 mln zł spółki Koleje 

Wielkopolskie. Kwota ta do czasu wyjaśnienia celowości dokapitalizowania spółki powinna 

zostać przeniesiona do rezerwy.  

 Następnie głos w imieniu Klubu Radnych SLD-Lewica Razem zabrał radny 

Waldemar Witkowski. Zaapelował, aby w 2015 roku rozważyć kilka podstawowych kwestii 

dotyczących budżetu. W pierwszej kolejności zwrócił uwagę na celowość wydatków, 

np. koszt utrzymania Biura Informacji Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, który 

wynosi prawie 0,5mln zł. Zwrócił uwagę, iż obecnie – przy różnego rodzaju możliwościach 

komunikowania się z Unią Europejską – istnienie tego Biura jest bezcelowe. Następnie 

nawiązał do sfery kultury, gdzie przychody poszczególnych jednostek kulturalnych nie 

korelują z wydatkami na te jednostki. Zaapelował do Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

o dokładne przyjrzenie się rzeczywistym potrzebom instytucji kultury i powiązał je 

z wynikami, które one osiągają. W dalszej kolejności, zwrócił uwagę, iż członkostwo 

w kapitułach konkursowych powinno być zaszczytem i honorem, a wynagrodzenia dla 

członków tych kapituł są zbędne. Pieniądze zaoszczędzone w ten sposób powinny być 

przeznaczone na nagrody na beneficjentów, którzy w tych konkursach biorą udział. Ostatnią 

sprawą poruszoną przez mówcę była kwestia spółki Przewozy Regionalne. Przypomniał, iż w 

2010 roku, przejmując część udziałów, województwo wzięło na siebie duże obciążenie. 

Analizując wydatki przeznaczane na spółki kolejowe, zauważyć można, że większe środki 

otrzymuje spółki Przewozy Regionalne, a nie Koleje Wielkopolskie, które dysponują 
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większym taborem oraz świadczą usługi o wyższym standardzie. Zaapelował, aby rozważyć 

celowość i opłacalność istnienia obu tych podmiotów. 

 Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Rafał Żelanowski 

przypomniał, iż BIWW w Brukseli to nie tylko biuro Wielkopolski, ale także 4 innych, 

zagranicznych regionów. Jego funkcjonowanie świadczy o współpracy Wielkopolski 

z innymi regionami, podnosząc prestiż województwa na arenie międzynarodowej. Odnosząc 

się do kwestii diet za udział w kapitałach konkursowych, mówca zwrócił uwagę, iż w wielu 

z nich członkostwo jest bezpłatne.  

 Jako ostatni z radnych głos zabrał radny Ryszard Grobelny. Poprosił o informacje na 

temat poziomu dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych – dlaczego ten 

podatek zaplanowany jest na niższym poziomie, niż przewiduje to prognoza budżetu państwa 

(zarówno w 2015 rok, jak i następnych latach)? Skierował zapytanie czy istnieje jakaś 

wspólna polityka planowania finansów w instytucjach kultury? Zwrócił uwagę, że w jednych 

instytucjach jest dopuszczona strata mniej więcej pokrywająca wysokość dochodów 

z amortyzacji, a w innych nie. Czy jest jakieś spójne podejście do wszystkich jednostek, czy 

odbywa się to w sposób indywidualny? Jeśli indywidualny, to czym kieruje się Zarząd, 

że w jednych jednostkach dopuszczana jest strata, a w innych nie? Radny poprosił o 

wyjaśnienie ww. kwestii podczas obrad Komisji SWW.  

 Skarbnik Województwa Wielkopolskiego Elżbieta Kuzdro-Lubi ńska wyjaśniła 

krótko, iż podatek od osób fizycznych nigdy nie był planowany na podstawie prognoz 

Ministerstwa Finansów i jak dotąd województwo wychodzi na tym dobrze, gdyż nie ma 

konieczności dokonywania korekt budżetu.  

 Na zakończenie głos zabrał Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek 

Woźniak, który podkreślił, że wielkopolskie instytucje kultury są samodzielnymi 

jednostkami posiadającym osobowość prawną. Wynagrodzenia w jednostkach, w ramach 

posiadanych dotacji, wyznaczają ich dyrektorzy, a Zarząd nie narzuca podwyżek czy obniżek 

płac. Dysproporcje w wynagrodzeniach między poszczególnymi instytucjami kulturalnymi 

wynikają z tego, iż dyrektorzy sami decydują o wysokości wynagrodzeń dla swoich 

pracowników. Mówca odniósł się do kwestii deficytu w jednostkach kulturalnych. 

Przypomniał, iż poziom deficytu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu nie 

jest wykazywany, gdyż takie jest oczekiwanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Inne instytucje w wyniku określonej historii działania w ostatnich latach 

wykazują deficyt, jednak Zarząd nie zamierza tego deficytu „zerować”, gdyż byłaby to 
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metoda stałego, corocznego zwiększania dotacji z budżetu województwa. Jeśli jednostka 

wykazuje deficyt, jej dyrektor powinien przedstawić program naprawczy, a nie liczyć tylko 

i wyłącznie na dotacje z budżetu. Zapowiedział, iż szczegóły w tych kwestiach omówione 

zostaną podczas posiedzeń Komisji SWW. Na zakończenie wspomniał o wątpliwościach co 

do terminu składania poprawek, które mieszczą się w procedurze uchwalania budżetu 

przyjętej w lipcu br. Przyjęta wówczas uchwała zakładała, że budżet zostanie przyjęty do 

23 grudnia br. W obecnej sytuacji, traktując tę uchwałę w sposób instrukcyjny, terminy co do 

składania poprawek i przyjmowania budżetu, można ustalić samodzielnie w toku 

procedowania nad budżetem. Zaproponował, aby radni składali już teraz pisemne poprawki 

do budżetu oraz podczas posiedzeń Komisji SWW. Zarząd ustosunkuje się do nich po 

posiedzeniach wszystkich Komisji. Na Sesję przygotowany zostanie projekt budżetu 

z obecnymi autopoprawkami oraz ewentualnymi późniejszymi poprawkami. Będzie również 

możliwość wniesienia poprawek na Sesji SWW. Podkreślił, że nie jest zamknięta procedura 

przyjmowania poprawek do budżetu, a Komisje będą mogły decydować o ich przyjęciu. 

Zaznaczył, że obecna sytuacja jest wyjątkowa, gdyż dopiero 16 listopada br. odbyły się 

wybory samorządowe. 

 

 

Ad. 13. Prezentacja projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok. 

Materiał został omówiony razem z punktem 12. 

 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego 

Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk poprosił o zgłaszanie kandydatów do 

Zgromadzenia Ogólnego ZW RP.  

 Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej radny Rafał Żelanowski 

zgłosił kandydaturę radnej Tatiany Sokołowskiej. 

 Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego radny Julian Jokś 

zgłosił kandydaturę Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka. 

 W związku z brakiem innych zgłoszeń, Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk 

odczytał projekt uchwały uzupełniony o dwa ww. nazwiska kandydatów.  
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Uchwała została podjęta przy  - 26 głosach: „za”, 7 „przeciw” i 3 wstrzymujących się.  

Uchwała Nr II/16/14 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 

Ad. 15. Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu 

współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/17/14 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego do Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk odczytał pisemne zgłoszenia kandydatów, 

jakie otrzymał: 

 - Klub Radnych PiS zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Ostrowskiego; 

- Klub Radych PSL zgłosił kandydaturę radnej Mirosławy Kaźmierczak. 

 Przewodniczący Klubu Radnych PO Rafał Żelanowski zgłosił kandydaturę radnego 

Krzysztofa Piwońskiego. 

 Przewodniczący Klubu Radnych SLD-Lewica Razem Wiesław Szczepański zgłosił 

kandydaturę radnego Waldemara Witkowskiego. 
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W związku z brakiem innych zgłoszeń, Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk odczytał 

projekt uchwały uzupełniony o 4 ww. nazwiska kandydatów. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/18/14 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

 

 Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/19/14 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

 

Ad. 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i 

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

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/20/14 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

 

Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum 

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

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta głosami: 31 głosów „za”, 0 „przeciw” i 1 wstrzymujący się. 

Uchwała Nr II/21/14 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wielkopolskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w Województwie 

Wielkopolskim w roku 2013.  

 Głos zabrał radny Waldemar Witkowski, który przypomniał o deklaracji dotyczącej 

ograniczenia spalania paliw stałych na terenie Wielkopolski. W trosce o zdrowie 

mieszkańców województwa, mówca zaapelował o przygotowanie projektu uchwały, która 

w dalszej perspektywie czasu uregulowałaby sposób postępowania z paleniskami, które 

spalają najróżniejsze paliwa stałe, w tym drewno i węgiel. Wyjaśnił, że tego typu uchwałę 

w województwie małopolskim zakwestionowano ze względu na fakt podziału mieszkańców 

na tych spalających węgiel i drewno. Przypomniał, iż emisja gazów w procesie spalania 

drewna jest bardziej szkodliwa, niż w przypadku spalania węgla. Zaapelował, 

aby z początkiem tej kadencji SWW przystąpić do prac nad tego typu planem ograniczenia 

spalania paliw stałych na terenie Wielkopolski. 

 Głos zabrał radny Marek Sowa zaapelował, aby Sejmik wystosował apel do Rządu 

RP, aby ten próbował wynegocjować lepsze ceny na dostawę gazu. Przypomniał, że Polska 

płaci jedną z najwyższych opłat za dostawy gazu z Federacji Rosyjskiej. Wówczas obywatele 

chętniej przechodziliby na takie nośniki energii, które są mniej szkodliwe dla środowiska. 

Odniósł się także do kwestii cen za dostawy węgla niskokalorycznego z Rosji. Stanowi on 

konkurencję dla węgla wysokokalorycznego o większe jakości wydobywanego z polskich 

kopalń.  

 

Uchwała została podjęta głosami: 22 głosy „za”, 0 „przeciw” i 6 wstrzymujących się.  

Uchwała Nr II/22/14 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

 

Ad. 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/51/11 z dnia 21 lutego 2011 roku 

w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 Głos zabrał radny Marcin Porzucek, który zwrócił uwagę, iż WFOŚiGW jest 

instytucją, która w dużej mierze kreuje politykę inwestycyjną w obszarze ekologii – kwestii 

istotnej dla rozwoju województwa i życia mieszkańców. W związku z tym, iż „z automatu” 

do Rady Nadzorczej WFOŚiGW jako przedstawiciel SWW wchodzi Przewodniczący Komisji 
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, radny poprosił o informację na temat działalności 

radnej Tatiany Sokołowskiej (kandydatki na członka rady) w obszarze ochrony środowiska.  

 W związku z tym, iż radna Tatiana Sokołowska nie była obecna na Sali, 

Przewodniczacy SWW Krzysztof Paszyk zasugerował, aby wypowiedziała się ona na 

następnej Sesji SWW. 

 Przewodniczący Klubu Radnych PO Rafał Żelanowski zwrócił uwagę, iż proceder 

kiedy Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaje 

automatycznie kandydatem do Rady Nadzorczej WFOŚiGW jest znany i wcześniej nie budził 

żadnych obiekcji. Wątpliwości co do kandydatury radnej T.Sokołowskiej nie pojawiły się 

podczas procedowania uchwały o Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji 

Stałych SWW, dlatego teraz mówca nie widzie za konieczne, aby w tej chwili radna 

prezentowała swoje kompetencje. Na zakończenie podkreślił, że pani T.Sokołowska była 

radną IV kadencji SWW, reprezentowała Sejmik w kilku gremiach, związanych nie tylko 

z Komisjami, w których była członkiem i jest to osoba, która bez wątpienia będzie godnie 

reprezentowała Sejmik w WFOŚiGW. 

 Radny Marcin Porzucek zgodził się z przedmówcą co do kompetencji i działań pani 

T.Sokołowskiej w wielu obszarach, jednak zdziwił się, że to radny R.Żelanowski zabrał głos 

w jej imieniu.  

 

Uchwała została podjęta głosami: 25 głosów „za”, 7 „przeciw” i 0 wstrzymujących się. 

Uchwała Nr II/23/14 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

 

Ad. 23. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Książ Wielkopolski. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/24/14 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
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Ad. 24. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Kleczew. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/25/14 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

 

Ad. 25. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ujście. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/26/14 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

 

Ad. 26. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Chocz. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/27/14 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

 

Ad. 27. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Ostroróg. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/28/14 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

 



 18

Ad. 28. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Czerniejewo. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/29/14 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

 

Ad. 29. Podjęcie uchwały Sejmiku Wojew.ództwa Wielkopolskiego w sprawie likwidacji 

aglomeracji Sośnie. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/30/14 stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

 

Ad. 30. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie likwidacji 

aglomeracji Żelazków. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/31/14 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

 

Ad. 31. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie likwidacji 

aglomeracji Antonin, gmina Przygodzice. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/32/14 stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
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Ad. 32. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Września. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/33/14 stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

 

Ad. 33. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Ryczywół. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/34/14 stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

 

Ad. 34. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Wieleń. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/35/14 stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

 

Ad. 35. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Jutrosin. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/36/14 stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
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Ad. 36. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Szamocin. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/37/14 stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

 

Ad. 37. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Trzcianka. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/38/14 stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

 

Ad. 38. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia projektu statutu Muzeum Okręgowego w 

Lesznie. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/39/14 stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

 

Ad. 39. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia projektu statutu Muzeum Okręgowego 

im. Stanisława Staszica w Pile. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/40/14 stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Ad. 39 A. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego komisji stałych 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 



 21

 Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk przedstawił zmiany, jakie zaszły 

w składach osobowych komisji stałych Sejmiku WW po objęciu mandatu przez radnych: 

Ryszarda Grobelnego oraz Ryszarda Napierałę. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/41/14 stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

 

Ad. 40. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia projektu statutu Muzeum Okręgowego 

Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr II/42/14 stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

 

Ad. 41. Informacja o działalności magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski”.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

 

Ad. 42. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego IV kadencji podjętych w lipcu, wrześniu oraz 

październiku 2014 roku(Sesje XLVIII, XLIX ,LI).  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości. 

 

 

Ad. 43. 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. 

 

 

Ad. 44. Interpelacje i zapytania radnych. 

a) Marek Sowa 

 - Radny odniósł się do poruszanego na poprzednich Sesjach SWW IV kadencji, 

tematu dotyczącego sytuacji w Przewozach Regionalnych sp. z o.o. Mówca poprosił 

o informację jak w tej chwili przebiegają rozmowy na temat restrukturyzacji i oddłużania tej 

spółki? 

 

Odpowiedzi udzielił Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech 

Jankowiak. Mówca wyjaśnił, iż zespół powołany przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, 

składający się z zarządu spółki i przedstawicieli m.in. samorządów województw, przygotował 

projekt restrukturyzacji, który sprowadzałby się do oddłużenia spółki kwotą 700 mln zł, przy 

udziale Agencja Rozwoju Przemysłu. Po restrukturyzacji spółka miałaby funkcjonować 

w dotychczasowym kształcie i dalej byłaby spółką ogólnokrajową. Żeby taka sytuacja była 

możliwa, wszystkie województwa muszą zadeklarować, że podpiszą ze spółką umowy 

wieloletnie (na minimum 6 lat) na dotychczasową pracę przewozową. Ponadto, gdyby 

nastąpiły zmiany zmniejszające pracę przewozową, województwa deklarują przejąć 

pracowników Przewozów Regionalnych sp. z o.o. na własny rozrachunek na zasadzie 

kodeksu pracy, art. 23 prim. Marszałek podkreślił, że Województwo Wielkopolskie optowało 

za innymi rozwiązaniami i – docelowo - podziałem spółki, tak żeby każde województwo, lub 

grupa województw, mogła część przynależną przejąć i prowadzić we własnym zakresie prace 

przewozowe. Propozycja ta została odrzucona  i tylko 8 województw (w tym 2 województwa, 

które nie prowadzą prac przewozowych przy pomocy Przewozów Regionalnych) 

zdecydowało się podpisać list intencyjny mówiący o akceptacji opcji restrukturyzacji 

z zachowaniem dotychczasowego kształtu spółki. W związku z tym przedstawiciele 

związkowi zaalarmowali, iż rozpoczną strajk. W październiku wicemarszałek spotkał się 

z przedstawicielami związków zawodowych Przewozów Regionalnych w Wielkopolsce, 

podczas którego związkowcy zapowiedzieli, iż nie są do końca przekonani, że proponowana 

restrukturyzacja spółki jest korzystna i obawiają się o swoje miejsca pracy. Wówczas 

wicemarszałek zapowiedział, że w województwie wielkopolskim nie jest rozważane 
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zmniejszenie pracy przewozowej, a nawet docelowo jej zwiększeniu. W związku  tym 

kolejarze nie muszą obawiać się o zatrudnienie, gdyż na pewno je znajdą – w spółce 

Przewozy Regionalne lub Koleje Wielkopolskie. Nie jest jednak możliwe przejęcie 

pracowników na zasadzie 23 prim kodeksu pracy, gdyż w Kolejach Wielkopolskich 

obowiązują inne zasady. Ze strony związkowców panuje całkowite zrozumienie tej kwestii 

i ostatecznie nie doszło do strajku. Na dzień dzisiejszy sprawa jest zawieszona. Mówca 

poinformował, iż rozmawiał z zarządem spółki Przewozy Regionalne i przedstawił warunki 

województwa wielkopolskiego, które jest gotowe  poprzeć proponowaną restrukturyzację, ale 

nie przy zamrożeniu rynku na 6 lat. W związku ze zmianami jakie zaszły w Ministerstwie 

Infrastruktury i Rozwoju na stanowiskach odpowiedzialnych m.in. za kolej, trudno  

przewidzieć jak będą wyglądały dalsze propozycje restrukturyzacji spółki Przewozy 

Regionalne.  

 

 - Mówca poinformował, iż otrzymał od Marszałka Marka Woźniaka kartkę 

świąteczną, jednak nie zawiera ona zapisu z jakiej okazji nadawca składa życzenia. Przy 

okazji radny złożył życzenia wesołych Świąt Bożego Narodzenia wszystkim radnym.  

 

 

b) Marcin Porzucek 

 - Radny złożył pisemną interpelację ws. modernizacji fragmentu drogi wojewódzkiej 

nr 194. 

(Tekst interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji). 

 - Radny złożył pisemną interpelację ws. zagrożenia związanego ze stanem drzew przy 

drodze wojewódzkiej nr 179. 

(Tekst interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji). 

 

 

c) Zbigniew Ajchler 

 - Radny skierował do przewodniczącego wniosek ws. odbycia wyjazdowego 

posiedzenia Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Międzychodzie.  
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(Tekst wniosku stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji). 

 

 

c) Waldemar Witkowski 

 - Radny zaapelował o przystąpienie do intensywnych prac nad ograniczeniem spalania 

paliw stałych na terenie Wielkopolski, które z kolei powodują emisji pyłów i gazów 

szkodliwych dla obywateli. 

 - Mówca poprosił o możliwie jak najszybsze rozpisanie i rozstrzygnięcie konkursów 

dla organizacji pożytku publicznego. Ze względu na opóźnienia po stronie Urzędu, 

organizacje pożytku publicznego będą miały kłopoty finansowe w pierwszych miesiącach 

przyszłego roku. 

 

 

Ad. 45. Zamknięcie posiedzenia. 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący SWW Krzysztof 

Paszyk zamknął II sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i zaprosił radnych oraz 

dyrektorów jednostek podległych UMWW na tradycyjne spotkanie opłatkowe w Sali 

Herbowej. 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: 


