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PROTOKÓŁ NR IV/15  

IV sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z 23 lutego 2015 r. 

 

IV sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się 23 lutego 2015 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 IV Sesji 

SWW wzięło udział 34 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).  

 Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk przywitał obecnego na sali Senatora RP 

Jana Filipa Libickiego. 

 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk zaproponował, aby do porządku obrad 

wprowadzić następujące punkty: 

− Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym 

Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. Wniosek został przyjęty jednogłośnie i wprowadzony 

do porządku obrad jako punkt 28 A. 

− Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym 

w Lesznie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie i wprowadzony do porządku 

obrad jako punkt 28 B. 
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− Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym 

w Koninie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie i wprowadzony do porządku 

obrad jako punkt 28 C. 

− Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Muzeum przy Muzeum 

Ziemiaństwa w Dobrzycy- Zespołu Pałacowo-Parkowego. Wniosek został przyjęty 

jednogłośnie i wprowadzony do porządku obrad jako punkt 28 D. 

− Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym 

Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie. Wniosek został przyjęty 

jednogłośnie i wprowadzony do porządku obrad jako punkt 28 E. 

− Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/495/2000 SWW z dn. 27 listopada 

2000r. w sprawie nadania Statutu Redakcji Magazynu „Monitor Wielkopolski”. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie i wprowadzony do porządku obrad jako 

punkt 28 F. 

− Podjęcie uchwały w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej magazynu 

samorządowego „Monitor Wielkopolski”. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 

i wprowadzony do porządku obrad jako punkt 28 G. 

− Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego dotyczącej nieuwzględnienia wniosku o zmianę 

wyglądu strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 

i wprowadzony do porządku obrad jako punkt 28 H. 

 

Porządek obrad uzupełniony o 8 punktów został przyjęty jednogłośnie: 

 

PORZĄDEK OBRAD 

IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

23 lutego  2015 r/godz.1200/.  

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  III/44/15 SWW  z dnia 26 stycznia 2015r. 

w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015. /druk nr  1/ 
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5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/43/15   SWW  z dnia 26 stycznia 2015r. 

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 r. 

i lata następne. /druk nr  2/ 

6. Informacja w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego – zgodnie 

z art. 30a Karty Nauczyciela. /druk nr 3/ 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków 

Obcych w Kaliszu.  /druk nr  4/ 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków 

Obcych w Złotowie.  /druk nr  5/ 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad , trybu i harmonogramu prac nad „Strategią 

rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020  roku”. /druk nr 6/ 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki 

w Poznaniu. /druk nr 7/ 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza 

Szeligowskiego . /druk nr  8/ 

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Polskiemu Teatrowi Tańca –Baletowi 

Poznańskiemu. /druk nr 9/ 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. 

/druk nr  10/ 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi Nowemu im. Tadeusza 

Łomnickiego w Poznaniu. /druk nr  11/ 

15. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę Nr XXX/593/2013 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie  nadania statutu jednostce 

budżetowej pod nazwą „Wielkopolski Zarząd Geodezji,  Kartografii   i Administrowania   

Mieniem   w   Poznaniu”. /druk nr  12/ 

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

Września. /druk nr 13/ 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Kuny, gmina Władysławów. /druk 

nr  14/ 

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

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobra. /druk nr  16/ 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sieraków. /druk nr  17/ 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Powidz. /druk nr   18/ 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubasz. /druk nr  19/ 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wronki. /druk nr  20/ 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Okonek. /druk nr  21/ 

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Miasteczko Krajeńskie. /druk 

nr  22/ 

26. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia kandydatury Poznania jako miasta –gospodarza 

XXIII Mi ędzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w 2020 roku. /druk nr  23/ 

27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXII/635/13 SWW z dnia 25 marca 2013 

roku w sprawie przyjęcia programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. /druk nr 24/ 

28. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie 

Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej 

drogi wodnej relacji zachód- wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, 

Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna 

E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego. 

/druk nr 25/ 

28A. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Muzeum przy Muzeum 

Okr ęgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. 

28B. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Muzeum przy Muzeum 

Okr ęgowym w Lesznie. 

28C. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Muzeum przy Muzeum 

Okr ęgowym w Koninie. 

28D. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Muzeum przy Muzeum 

Ziemiaństwa w Dobrzycy- Zespołu Pałacowo-Parkowego. 
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28E. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Muzeum przy Muzeum 

Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie. 

28F. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/495/2000 SWW 

z dn. 27 listopada 2000r. w sprawie nadania Statutu Redakcji Magazynu „Monitor 

Wielkopolski”. 

28G. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej magazynu 

samorządowego „Monitor Wielkopolski”. 

28H. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego dotyczącej nieuwzględnienia wniosku o zmianę 

wyglądu strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu. 

29. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku . /druk nr  26/ 

30. Interpelacje i zapytania radnych. 

31. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 3. Wybór sekretarzy obrad. 

 Sekretarzami obrad zostali wybrani jednogłośnie radni: Henryk Szopiński oraz 

Marek Sowa. 

 

 Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk zarządził 20-minutową przerwę, podczas 

której odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego 

oraz posiedzenie Komisji Kultury. 

 Następnie obrady wznowiono. 

 

 Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk poprosił radnych i gości, aby nie wnosili na 

salę sesyjna napojów oraz jedzenie. Zaapelował także, aby rozmowy telefoniczne prowadzić 

poza salą. 
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Ad. 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/44/15 SWW z dnia 26 stycznia 

2015r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015. 

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 25 głosach „za” i 8 „wstrzymujących”.  

Uchwała Nr IV/66/15 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/43/15 SWW z dnia 26 stycznia 

2015r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 

2015 r. i lata następne. 

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 25 głosach „za” i 8 „wstrzymujących”.  

Uchwała Nr IV/67/15 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

Ad. 6. Informacja w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego – 

zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium 

Języków Obcych w Kaliszu.   
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 Głos zabrał radny Jan Mosiński. Mówca przypomniał, że w poprzedniej kadencji 

Sejmik WW wnioskował, aby Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozważył możliwość 

skorzystania z ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (art. 261a, ust. 1), który dawał 

możliwość przekształcania nauczycielskich kolegiów języków obcych w publiczne uczelnie 

zawodowe. Z możliwości tej jednak nie skorzystano, a przyjmując procedowaną uchwałę 

przekreśla się zarówno dobre tradycje, jak również znakomity system praktyk nauczycielskich 

kolegiów języków obcych. Likwidacja jednostek ogranicza młodzież w zakresie kształcenie 

się w zakresie filologii języków obcych. Poprosił o wyjaśnienie dlaczego Zarząd nie 

skorzystał z możliwości wynikającej z ww. ustawy i nie powołał ośrodka nauczania języków 

obcych, który zgrupowałby w swojej strukturze dotychczasowe jednostki z Wielkopolski? 

 Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk poinformował, iż projekt uchwały opiniowały 

Komisje SWW. 

 Do wypowiedzi radnego J.Mosińskiego odniosła się Dyrektor Departamentu Edukacji 

i Nauki Joanna Ganowicz. Przypomniała, iż uchwała ta stanowi konsekwencję ustawy 

o szkolnictwie wyższym. Nauczycielskie kolegia języków obcych powołano 20 lat temu 

celem szybkiego wypełnienia luki wśród nauczycieli języków obcych, obecnie – zgodnie 

z ustawą – kształcenie w tym zakresie przechodzi na kształcenie uniwersyteckie. Przekazanie 

szkoły może nastąpić wtedy, kiedy znajdą się instytucje, które chciałyby ją przejąć. Ponadto 

zwróciła uwagę, iż w związku z panującym niżem demograficznym, szkoły wyższe mają 

problemy z coraz mniejszą liczbą kandydatów na studia. W tej sytuacji nie ma uzasadnienia 

dla tworzenia nowej, dodatkowej instytucji. Podkreśliła, że docenia się rolę kolegiów 

w kształceniu nauczycieli języków obcych, a uchwała ta nie jest przeciwko tym jednostkom, 

stanowi ona jedynie konsekwencje obecnej sytuacji.  

 Przewodnicząca Komisji Edukacji i Nauki SWW Małgorzata Waszak poinformowała, 

iż Komisja zaopiniowała uchwały podczas swojego posiedzenia, które odbyło się przed Sesją 

SWW.  

 Radny Wiesław Szczepański przypomniał, iż decyzja o likwidacji tych jednostek 

zapadła w 2013 roku, kiedy to zaprzestano naboru na I rok i wtedy powinno się walczyć 

o kolegia. W Lesznie i Koninie studentów kolegiów przejęły wyższe szkoły zawodowe, 

jednak w Kaliszu sytuacja taka nie miała miejsca. Poprosił o informację na temat opinii 

Komisji Edukacji i Nauki SWW w tej sprawie.  
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 Przewodnicząca Małgorzata Waszak ogłosiła, iż Komisja Edukacji i Nauki SWW 

przyjęła opinie ws. projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego 

Kolegium Języków Obcych w Kaliszu oraz ws. projektu uchwały w sprawie zamiaru 

likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Złotowie. W obu przypadkach 

wynik głosowania był taki sam: 2 radnych „za” i 2 „wstrzymujące”.  

 Rady Rafał Żelanowski przypomniał, że w Kaliszu jest wyższa szkoła zawodowa 

i tworzenie drugiej byłoby bezcelowe. Z informacji, jakie posiada pan radny wynika, że były 

propozycje, aby Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu otworzył kierunki 

językowe, jednak ostatecznie do tego nie doszło. Nadmienił także, że w Kaliszu funkcjonuje 

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, na którym 

kierunki językowe są realizowane. Wykształcenie oferowane przez kolegia języków obcych 

przestały odpowiadać pewnego rodzaju normom jeśli chodzi o poziom kształcenia studentów. 

W obecnej sytuacji – kiedy  PWSZ w Kaliszu nie chciała przejąć placówki, a UAM świadczy 

podobne usługi – nie było innego wyjścia, jak zamknąć Nauczycielskie Kolegium Języków 

Obcych w Kaliszu.   

 Radny Jan Mosiński zwrócił uwagę, że w Legnicy funkcjonuje Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa, a mimo to samorząd województwa dolnośląskiego zaangażował się na 

tyle, że stworzono Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Legnicy, na którym kształci się w zakresie nauczania języków obcych. 

 Radny Bartłomiej Wróblewski  przypomniał, że mimo, iż Rektor Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Gnieźnie wyraził chęć przejęcia Nauczycielskiego Kolegium Języków 

Obcych we Wrześni, rozmowy w tym zakresie nie są dalej prowadzone. 

 Do wypowiedzi przedmówców odniósł się Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Marek Woźniak. Mówca zwrócił uwagę, iż opozycja może bez problemu krytykować 

decyzje, jednakże Zarząd patrzy na racjonalność zachowania instytucji, której może 

zabraknąć chętnych do kształcenia. Pokreślił także, że zarówno obiekty, jak i kadra placówki 

zostaną wykorzystane. Odniósł się także do wypowiedzi radnego B.Wróblewskiego i 

poinformował, iż brał udział w rozmowach między przedstawicielami PWSZ w Gnieźnie 

i NKJO we Wrześni. Propozycje ze strony PWSZ dotyczyły przejęcia zadań z majątkiem, 

jednak bez kadry. Takie działanie nie miałoby żadnego racjonalnego uzasadnienia, dlatego 

zdecydowano się na zakończenie rozmów w tej sprawie. Na zakończenie marszałek 

poinformował, iż poszukuje się jakiegoś alternatywnego rozwiązania celem 
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zagospodarowania tamtejszych obiektów, które były udostępnione samorządowi 

województwa przez samorząd wrzesiński.  

 Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk zaapelował do radnych, aby tego typu 

wątpliwości wyjaśniać podczas posiedzeń Komisji SWW. Poprosił także o sumienną pracę 

w Komisjach, które niejednokrotnie nie mogą się odbyć ze względu na brak kworum i ich 

posiedzenia odbywają się tuż przed Sesją SWW, kiedy to nie ma czasu na konstruktywne 

dyskusje. 

 Radny Bartłomiej Wróblewski przypomniał, iż był obecny na Komisji Edukacji 

i Nauki SWW w dniu 17 lutego br. Zwrócił także uwagę, że z jego rozmów 

przeprowadzonych z Rektorem PWSZ w Gnieźnie wynika, że szkoła była gotowa przejąć 

część pracowników – przejęcie wszystkich byłoby ekonomicznie nieracjonalne.  

 

Uchwała została podjęta przy 25 głosach „za” i 8 „wstrzymujących”.  

Uchwała Nr IV/68/15 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium 

Języków Obcych w Złotowie.   

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 25 głosach „za” i 8 „wstrzymujących”.  

Uchwała Nr IV/69/15 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 

 Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad 

„Strategią rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020  roku”. 

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 
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Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr IV/70/15 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Teatru Wielkiego im. Stanisława 

Moniuszki w Poznaniu. 

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr IV/71/15 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Filharmonii Poznańskiej im. 

Tadeusza Szeligowskiego.  

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr IV/72/15 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Polskiemu Teatrowi Tańca –

Baletowi Poznańskiemu. 

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr IV/73/15 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Aleksandra Fredry 

w Gnieźnie. 

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr IV/74/15 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi Nowemu im. Tadeusza 

Łomnickiego w Poznaniu. 

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr IV/75/15 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę Nr XXX/593/2013 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie  nadania statutu 

jednostce budżetowej pod nazwą „Wielkopolski Zarz ąd Geodezji, Kartografii 

i Administrowania   Mieniem   w   Poznaniu”. 

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

 Radny Zbigniew Hoffmann poprosił o uzasadnienie niniejszej uchwały. 

 Głos zabrał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. 

Wyjaśnił, że zmiana podyktowana jest tym, iż sąd administracyjny zakwestionował zapis we 

wcześniejszej uchwale w części dotyczącej § 4 pkt. 4 załącznika do zaskarżonej uchwały 

odnośnie zapisu: „ponowna klasyfikacja gleboznawcza gruntów zmeliorowanych, 

rekultywowanych i ulepszonych, zmienionych klas i użytków rolnych”. Przedmiotowa 
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zmiana uchwały dotyczy usunięcia ze statutu zaskarżonego zapisu oraz dodania zapisu 

„Wykonywanie projektów ustalenia klasyfikacji w ramach postępowań administracyjnych 

w sprawach z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, prowadzonych przez starostę”.  

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr IV/76/15 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz 

Gminy Września. 

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr IV/77/15 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Kuny, gmina Władysławów. 

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektów uchwał dotyczących likwidacji 

i wyznaczenia aglomeracji załączone są stosowne opinie Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr IV/78/15 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

 

 Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Białośliwie. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr IV/79/15 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobra. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr IV/80/15 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

 

Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sieraków. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr IV/81/15 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

 

Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Powidz. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr IV/82/15 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

 

Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubasz. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr IV/83/15 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

 

Ad. 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wronki. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr IV/84/15 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
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Ad. 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Okonek.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr IV/85/15 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

 

Ad. 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Miasteczko Krajeńskie. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr IV/86/15 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

 

Ad. 26. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia kandydatury Poznania jako miasta –

gospodarza XXIII Mi ędzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w 2020 roku. 

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr IV/87/15 stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

 

Ad. 27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXII/635/13 SWW z dnia 25 marca 

2013 roku w sprawie przyjęcia programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. 

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr IV/88/15 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
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Ad. 28. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie 

Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej 

drogi wodnej relacji zachód- wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, 

Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga 

wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa 

wielkopolskiego. 

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr IV/89/15 stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

 

Ad. 28 A. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Muzeum przy Muzeum 

Okr ęgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. 

 Radny Waldemar Witkowski zaproponował, aby rozważyć członkostwo w radzie 

także przedstawicieli klubów opozycyjnych i ewentualnie przesunąć głosowanie nad tego 

typu uchwałami na kolejną Sesję SWW. Rady powinny posiadać przedstawicieli wszystkich 

klubów, a ich skład powinien być odzwierciedleniem ustaleń międzyklubowych. 

 Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk zwrócił uwagę, że tego typu kwestie 

powinny być poruszone na początku Sesji, kiedy przyjmowano porządek obrad. Zastrzeżenia 

co do treści projektów uchwał powinny być przedstawione podczas spotkania przedstawicieli 

wszystkich klubów, które odbyło się przed Sesją.  

 Radny Wiesław Szczepański, Przewodniczący Klubu Radnych SLD Lewica Razem 

przypomniał, iż na spotkaniu Przewodniczący SWW nie poinformował, iż poszerzy porządek 

obrad o niniejsze uchwały. 

 Zbigniew Hoffmann zgodził się z radnymi z Klubu Radnych SLD Lewica Razem. 

Zwrócił uwagę, iż sprawa ta nie jest w żadne sposób kontrowersyjna i nie widzi przeszkód dla 

ustalenia składu rady między przedstawicielami klubów radnych.  



 17 

 Radny Henryk Szopiński, Przewodniczący Komisji Kultury SWW poinformował, 

iż kandydaci do rad muzeów zostali zaprezentowani przez niego, a Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekty uchwał o proponowanej treści.  

 Raz jeszcze głos zabrał radny Waldemar Witkowski, który nadmienił, że spotkania 

przedstawicieli klubów radnych są nieformalne, a wszelkie ustalenia jakie wówczas zapadają 

nie mają żadnych uregulowań statutowych. Zwrócił uwagę, że sposób organizowania Komisji 

SWW w taki sposób, że zwołuje się posiedzenia w przerwie sesji celem zaopiniowania spraw, 

które mogły być przedstawione dużo wcześniej, jest niepoważny. Przewodniczący SWW nie 

powinien dopuszczać zwoływania Komisje w taki właśnie sposób. Kwestia składu osobowego 

rad muzeów nie jest kluczowa, jednak jeśli chcemy na kolejne lata kształtować wizerunek 

instytucji kultury, to w skład rad powinni wejść przedstawiciele kilku klubów. Zaproponował, 

aby przesunąć głosowanie nad niniejszymi uchwałami i zmienić liczebność składu rad w taki 

sposób, aby do każdej rady wchodził przedstawiciel opozycji i koalicji. 

 Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk przypomniał, że była możliwość zmiany 

porządku obrad na początku Sesji. 

 Radny Wiesław Szczepański poprosił, aby na kolejnych Sesjach Przewodniczący 

SWW dokładnie wyjaśniał czego dotyczy punkt, który proponuje się wprowadzić do 

porządku obrad.  

 Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk zapewnił, że podczas kolejnych spotkań 

z przedstawicielami klubów będzie dokładnie wyjaśniał sprawy, które planuje wprowadzić 

pod obrady Sejmiku.  

 Marszałek Marek Woźniak przypomniał, że niniejsze uchwały wyniknęły z potrzeby 

uzupełnienia luk w składzie, które powstały z różnych powodów. Przewodniczący Komisji 

Kultury SWW zaprezentował Zarządowi osoby, które mogłyby zapełnić te luki, a Zarząd 

propozycje te przyjął. Uchwały te nie mają absolutnie kontekstu politycznego.  

 Radny Wiesław Szczepański zwrócił uwagę, że Przewodniczący Komisji Kultury 

wybrał kandydatów tylko z dwóch klubów radnych, a kandydaci powinni być zaproponowani 

w uzgodnieniu między klubami.  

 

Uchwała została podjęta przy 21 głosach „za”, 8 „przeciw” i 4 „wstrzymujących”. 

Uchwała Nr IV/90/15 stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
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Ad. 28 B. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Muzeum przy Muzeum 

Okr ęgowym w Lesznie. 

 Radny Waldemar Witkowski zwrócił uwagę, że chwilowo nie działa system e-radni 

dlatego poprosił, aby Przewodniczący SWW odczytał treść uchwały.  

 Za zgodą Przewodniczącego SWW głos zabrała Dyrektor Departamentu Kultury 

Agata Grenda, która przedstawiła zmiany, jakie wprowadza się do rad muzeów: 

− Zmienia się skład Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej 

w Kaliszu, w ten sposób, że: 

1) ze składu Rady Muzeum odwołuje się radną Barbarę Nowak – byłą Radną 

Województwa Wielkopolskiego, 

2) w skład Rady Muzeum powołuje się: a) Marzenę Wodzińską – Członka Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego; b) Agatę Grendę – Dyrektor Departamentu Kultury 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

Dwa miejsca w radzie wynikają z faktu, iż w 2012 roku zmarł pan Kazimierz 

Kościelny. 

− Zmienia się skład Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Lesznie, w ten sposób, 

że: 

1) ze składu Rady Muzeum odwołuje się Zbigniewa Haupta – byłego Radnego  

Województwa Wielkopolskiego, 

2) w skład Rady Muzeum powołuje się Krzysztofa Piwońskiego – Radnego  

Województwa Wielkopolskiego. 

− Ze składu Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Koninie odwołuje się: 

1) Kazimierza Pałasza – Radnego  Województwa Wielkopolskiego, 

2) Romana Wojno – pracownika Wydziału Krajowego Rady Ochrony Pamięci Walk 

i Męczeństwa. 

W skład Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Koninie powołuje się: 

1) Małgorzatę Waszak – Radną  Województwa Wielkopolskiego, przewodniczącą 

Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 

2) dra Krzysztofa Wereszczyńskiego – prezesa Oddziału Konińskiego Polskiego 

Towarzystwa Historycznego; 

3) Jana Milnera – członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Numizmatycznego; 
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4) dra Michała Brzostowicza – członka Stowarzyszenia Naukowego Archeologów 

Polskich, Zastępcę Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. 

− Zmienia się skład Rady Muzeum przy Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespole 

Pałacowo-Parkowym w ten sposób, że: 

1) ze składu Rady Muzeum odwołuje się Lecha Dymarskiego – byłego Radnego  

Województwa Wielkopolskiego, 

2) w skład Rady Muzeum powołuje się Macieja Wituskiego – Radnego Województwa 

Wielkopolskiego, przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. 

− Przyjmuje się zmianę składu Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym Rolnictwa 

i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie polegająca na tym, że: 

1) ze składu Rady Muzeum odwołuje się Marię Grabkowską – byłą Radną  

Województwa Wielkopolskiego, 

1) w skład Rady Muzeum powołuje się Stefana Mikołajczaka – Radnego 

Województwa Wielkopolskiego, wiceprzewodniczącego Komisji Kultury Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Uchwała została podjęta przy 21 głosach „za”, 8 „przeciw” i 4 „wstrzymujących”. 

Uchwała Nr IV/91/15 stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

 W związku z problemami z od czytywaniem materiałów sesyjnych w Internecie, 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk zapowiedział, iż planuje zorganizować jeszcze 

jedno szkolenie dla radnych z zakresu obsługi systemu e-radni. 

 

 

Ad. 28 C. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Muzeum przy Muzeum 

Okr ęgowym w Koninie. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 21 głosach „za”, 8 „przeciw” i 4 „wstrzymujących”. 

Uchwała Nr IV/92/15 stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
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Ad. 28 D. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Muzeum przy Muzeum 

Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 21 głosach „za”, 8 „przeciw” i 4 „wstrzymujących”. 

Uchwała Nr IV/93/15 stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

 

Ad. 28 E. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Muzeum przy Muzeum 

Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 21 głosach „za”, 7 „przeciw” i 4 „wstrzymujących”. 

Uchwała Nr IV/94/15 stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

 

Ad. 28 F. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/495/2000 SWW 

z dn. 27 listopada 2000r. w sprawie nadania Statutu Redakcji Magazynu „Monitor 

Wielkopolski”.  

Przewodniczący SWW poinformował, że projekt uchwały został rozdany radnym przed Sesją 

SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 31 głosach „za” i 1 „wstrzymującym”. 

Uchwała Nr IV/95/15 stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

 

Ad. 28 G. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej 

magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski”.  

Przewodniczący SWW poinformował, że projekt uchwały został rozdany radnym przed Sesją 

SWW. Odczytał § 1 uchwały: Powołuje się Społeczną Radę Programową magazynu 

samorządowego „Monitor Wielkopolski” w składzie: 

1. Krzysztof Grabowski 
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2. Zbigniew Hoffmann 

3. Krzysztof Paszyk 

4. Tatiana Sokołowska 

5. Waldemar Witkowski 

6. Maciej Wituski. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr IV/96/15 stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

 

Ad. 28 H. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego dotyczącej nieuwzględnienia wniosku o zmianę wyglądu 

strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu. 

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne 

opinie Komisji SWW. 

Radny Marcin Porzucek zwrócił uwagę, że skarżący jest znany w północnej 

Wielkopolsce, a jego działalność oceniania jest pozytywnie. Zabiega on, aby na stronach 

instytucji publicznych umieszczane było godło państwowe. Samorząd województwa 

wielkopolskiego nie jest zobowiązany, aby taką formułę wprowadzi, jednak mówca nie widzi 

żadnych przeszkód, aby godło państwowe znalazło się na stronach internetowych urzędu. Na 

zakończenie podkreślił, że tego typu inicjatywy warto rozważać, zwłaszcza iż inne samorządy 

odniosły się do tego pozytywnie (np. powiat pilski). 

 Marszałek Marek Woźniak przypomniał, iż cały czas zabiega się o to, aby odróżniać 

samorząd województwa od administracji rządowej, która – jak np. Wielkopolski Urząd 

Wojewódzki – ma na swoich stronach godło państwowe. Jest to argument za tym, aby nie 

umieszczać na stronie internetowej UMWW godła państwowego, gdyż może być to mylące 

dla odbiorcy. Mówca poinformował także, iż obecnie spływa korespondencja od obywatela, 

który domaga się zmiany godła województwa i dodania mu korony. Osoba ta argumentuje to 

tym, że poprzedni marszałek był z lewicy, dlatego orzeł był bez korony. Na zakończenie 

zawnioskował o odrzucenie skargi. 
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 Radny Marek Sowa zwrócił uwagę, że dwa godła znajdujące się obok siebie na 

stronie internetowej mogą skłonić odbiorcę do zainteresowania się różnicą nad samorządem 

województwa a administracja państwową. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 25 głosach „za” i 8 „wstrzymujących”.  

Uchwała Nr IV/97/15 stanowi załącznik nr 34 do protokołu 

 

 

Ad. 29. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 

okresie pomiędzy sesjami Sejmiku. 

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

 

Ad. 30. Interpelacje i zapytania radnych. 

a) Zbigniew Hoffmann 

 - Radny w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość złożył pisemną 

interpelację ws. Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile. 

(Tekst interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji). 

 

 

b) Marcin Porzucek 

 - Mówca poruszył kwestię lotniska w Pile i przypomniał, iż dotychczas nie otrzymał 

odpowiedzi na interpelację złożoną na poprzedniej Sesji SWW w dn. 26 stycznia br., w której 

apelował, aby Zarząd rozważył przejęcie lotniska od Skarbu Państwa. Takie przedsięwzięcie 

byłoby działaniem słusznym i mogłoby stanowić realizację wcześniejszych zapowiedzi 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 2011 roku dotyczących lotniska. 

 - Radny odniósł się do tematu związanego z przyznaniem premii byłemu prezesowi 

Szpitali Wielkopolski sp. z o.o., p. Jakubowi Jędrzejewskiemu (ok.30 tys. zł) i przypomniał, 

że w kwestii tej występują rozbieżności, co do wypowiedzi byłego prezesa 
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a przewodniczącego rady nadzorczej spółki. W związku z tym poprosił o informacje 

czy Zarząd zamierza rozstrzygnąć, która strona mówi prawdę w tym sporze? Przypomniał 

także, iż przy powstawaniu spółki, samorząd województwa wyposażył ją w pewien kapitał, 

a jedynym dużym przedsięwzięciem przeprowadzonym przez spółkę były zamówienia 

publiczne. Mówca poprosił o wykaz zamówień publicznych koordynowanych przez spółkę 

Szpitale Wielkopolski. Skierował także zapytanie do marszałka, czy uważa, że przy obecnej 

sytuacji w służbie zdrowia, tak wysoka premia była stosowna? 

 

 Marszałek Marek Woźniak przypomniał, iż kwestia odprawy czy premii dla byłego 

prezesa leży w gestii spółki, która była pracodawcą p. Jakuba Jędrzejewskiego. Spółka  

poprzez swoją radę nadzorczą – w której zasiadają przedstawiciele wszystkich Klubów – była 

zobowiązana do tego, by przestrzegać obowiązującego prawa. Podkreślił, że nie ma zamiaru 

dochodzić, która ze stron mówi prawdę w tym sporze. Z informacji posiadanych przez 

marszałka, wynika że, pieniądze te zostały zwrócone. Na zakończenie mówca podkreślił, 

że z etycznego punktu widzenia przyjęcie tak wysokiej premii przez J. Jędrzejewskiego  

należy ocenić  negatywnie.  

 

 

c) Marek Sowa 

 - Radny przypomniał, iż w styczniu br. Związek Sybiraków – Oddział Wojewódzki 

w Lesznie oraz prezes oddziału Janina Tonicka zostali uhonorowani przez Marszalka 

Województwa Wielkopolskiego odznaką honorową „Za zasługi dla województwa 

wielkopolskiego”. W grudniu 2014 r. wydana została książka Ocalić od zapomnienia - 

wspomnienia "Leszczyńskich” Sybiraków, a we wrześniu br. wydana ma być kolejna część 

publikacji. Przygotowana jest także trzecia część książki dotycząca wspomnień Sybiraków 

z powiatu kościańskiego, gostyńskiego i krotoszyńskiego, a koszt tej publikacji szacuje się na 

2 tys. zł. Mówca zaapelował do Marszałka o pomoc finansową dla Związku na wydanie 

ww. publikacji.  

 

 Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak zapowiedział, że jeżeli 

wniosek o wsparcie publikacji wraz ze stosownym uzasadnieniem wpłynie do UMWW, 
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zostanie on rozpatrzony. Przypomniał jednak, że w takich sprawach należy się zwracać 

w trybie wniosku do konkursu, który jest corocznie ogłaszany dla zadań z zakresu kultury. 

Dopuszcza się jednak tryb wyjątkowy, jeśli publikacja dotyczy ważnych rocznic 

historycznych. 

 

 

d) Waldemar Witkowski  

 - Mówca przypomniał, iż od początku br. roku w służbie zdrowie działa system 

mający za zadanie ułatwienie korzystania z usług onkologicznych. Na podstawie 

wprowadzonych zmian, lekarzom i personelowi medycznemu narzucono ogromną ilość pracy 

(wypełnianie licznych dokumentów i wprowadzanie danych do systemu), co skutkuje tym, 

że mniej czasu mogą oni przeznaczać dla pacjentów. Zaapelował do marszałka Marka 

Woźniaka, jednocześnie Przewodniczącego Konwentu Marszałków, żeby podczas konwentu 

i wizyty Sekretarza Stanu Sławomira Neumanna na początku marca w Poznaniu, podjąć takie 

działania, które pozwoliłyby ułatwić pracę jednostkom onkologicznym – zwłaszcza 

Wielkopolskiemu Centrum Onkologii. Lekarze powinni więcej czasu przeznaczać na leczenie 

pacjentów, a nie wypełnianie obszernej dokumentacji, która w świetle przepisów jest 

niezbędna do uzyskania refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia.  

 

 Marszałek Marek Woźniak zapewnił, że znane mu są problemy z systemem 

informatycznym pakietu onkologicznego, a rozwiązać je powinni autorzy programu.  

 

 

e) Kazimierz Pałasz 

 - Radny podniósł temat oddziału urologicznego w Wojewódzkim Oddziale 

Zespolonym w Koninie. W lokalnych kręgach powtarzane są informacje jakoby oddział ten 

miał być zlikwidowany. Z ustnych zapewnień Leszka Wojtasiaka, Członka Zarządu, wynika, 

iż nie planuje się likwidacji ww. oddziału. Mówca zaapelował jednak do Zarządu, 

aby zachęcił dyrektora konińskiego szpitala do dialogu ze swoim personelem i wyjaśnienia 

nieporozumień w tej kwestii.  
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 - Mówca odniósł się do sfery kultury i poinformował, iż jakiś czas temu odwiedził 

wystawę krotoszyńskiego fotografa Bartosza Blechy, który zawnioskował o stypendium 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury. Zaapelował o przychylenie 

się do wniosku p. B. Blechy, który jest bardzo zdolnym artystą, zdobywającym różnego 

rodzaju nagrody w dziedzinie fotografii.  

 

 Marszałek Marek Woźniak przypomniał, iż wnioski o stypendia rozpatruje kapituła 

i jeśli wnioskujący rzeczywiście jest uzdolniony, jest szansa, że dołączy do grona 

stypendystów.  

 

f) Wiesław Szczepański 

 - Radny złożył interpelację ws. nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego. Przypomniał, iż zgodnie z umową budynek miał być gotowy 

do 30 września 2014 r., następnie po dwóch aneksach termin oddania był ustalony na koniec 

grudnia 2014 r. i wtedy też obiekt przyjął Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 

a do 26 stycznia br. miały być usunięte wskazane usterki. Na podstawie umowy naliczono 

wykonawcy ponad 1,5 mln zł kary za opóźnienia w realizacji inwestycji. Radny poprosił 

o informację, czy wszystkie usterki zostały usunięte, jeśli tak, to w jakim terminie? Jeśli nie, 

to kiedy można spodziewać się usunięcia tych usterek? Kiedy departamenty UMWW będą się 

przeprowadzać do nowego budynku? Czy w stosunku do wykonawcy, który nienależycie  

wykonał powierzone mu zadania, nałożone będą kolejne kary? 

 

 Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak udzielił 

szczegółowych informacji w ww. sprawie. Wyjaśnił, że termin zakończenia budowy – 

zgodnie ze wszystkimi aneksami – upływał dn. 31 października 2014 r. W tym dniu 

wykonawca zgłosił gotowość oddania budynku, jednakże Zarząd uznał, że budynek nie jest 

zakończony, gdyż w tym czasie trwały intensywne prace budowlane (na parter i I piętro nie 

można było wejść ze względu na trwające tam prace). Odbiór rozpoczął się w dn. 22 grudnia 

2014 r. i z tą datą został podpisany protokół, a załącznikiem do protokołu jest wykaz kilkuset 

usterek i wad, które powinny być usunięte. Za okres od 1 listopada do 22 grudnia 2014r. 

nałożono kary umowne w wysokości 1,5 mln zł (30 tys. zł za dobę). Wykonawca nie zgadza 
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się z naliczonymi karami, gdyż zgodnie z umową, chciał oddać budynek 31 października. 

Wspomniane usterki i wady – zgodnie z protokołem – miały być usunięte do końca stycznia 

2015 r., jednakże nie wszystkie udało się usunąć do umówionego terminu. W kwestii 

niektórych elementów, wykonawca poprosił o prolongatę terminu, która w niektórych 

przypadkach jest logicznie uzasadniona (np. braki w ledowym oświetleniu elewacji – naprawa 

wymaga zatrudnienia alpinistów, którzy powinni pracować w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych). Na chwilę obecną trwają ostateczne prace odbiorowe jeżeli chodzi 

o usterki i na przyszły tydzień zaplanowano spotkanie z wykonawcą ws. kar umownych. 

Po stosownych ustaleniach, będzie możliwe rozpoczęcie przeprowadzania pracowników 

UMWW – proces ten może potrwać kilka miesięcy. Na zakończenie dodał, iż jest kilka  

kwestii budzących wątpliwości i zapewne staną się one przedmiotem sporu z wykonawcą.   

 

 

g) Jan Mosiński 

 - Mówca złożył pisemną interpelację ws. budowy zbiornika retencyjnego Wielowieś 

Klasztorna. 

(Tekst interpelacji wraz z publikacjami internetowymi stanowią załącznik do niniejszego 

zestawienia interpelacji). 

 

 Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego zapowiedział, 

iż szczegółowa odpowiedź zostanie przekazana na piśmie. Przypomniał, iż budowa zbiornika 

retencyjnego Wielowieś Klasztorna znajduje się w propozycjach związanych z Master 

Planem dla dorzecza Odry, a w kwestii tej nie ma rozbieżności jeśli chodzi o stanowisko 

Zarządu. Wywłaszczenie rolników, o których wspomniał radny J.Mosińki jest informacją 

nieprawdziwą, gdyż zdecydowana większość terenów została wykupiona w ramach Programu 

dla Odry lub w ramach środków, które przeznaczał samorząd województwa wielkopolskiego. 

Pierwsze wykupy gruntów spotkały się z dużym oporem ze strony mieszkańców, których 

trzeba było przekonać o słuszności budowy zbiornika. W kilku przypadkach rolnicy nie 

zgodzili się nie wykupienie gruntów. Obecnie nie ma już środków na wykupienie terenów 

i w momencie kiedy tereny te będą potrzebne do rozpoczęcia prac na zbiornikiem, sprawa 

zgodnie z kompetencjami zostanie przekazana do Wojewody Wielkopolskiego. Wówczas to 
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on będzie prowadził rozmowy z rolnikami – być może wówczas dojdzie do porozumienia, 

gdyż wywłaszczenie jest rozwiązaniem ostatecznym. W kwestii wykupów mówca wyjaśnił, 

że konieczne jest wykupywanie całości własności – nawet gdy jakaś jego część leży poza 

projektem inwestycji – gdyż żaden z rolników nie zgodzi się na sprzedaż część gruntu. 

Mówca nadmienił także o raporcie oddziaływania na środowisko, który został skierowany do 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Po wydaniu przez RDOŚ pozytywnej opinii 

w tej sprawie, będzie można przystąpić do następnego etapu – wystąpienie o pozwolenie na 

budowę.  

 Marszałek Marek Woźniak wyjaśnił, iż budowa zbiornika Wielowieś Klasztorna nie 

mogła znaleźć się w kontrakcie terytorialnym z formalnego punktu widzenia, gdyż punktem 

wyjściowym do wpisania do kontraktu jest rozstrzygnięcie Master Planu. Zaapelował, aby nie 

doszukiwać się w kontraktach wszystkich postulatów – niektóre się tam nie znalazły 

z powodu odrzucenia, a niektóre z powodów formalnych, wymagających rozstrzygnięcia 

przez inne dokumenty rządowe. 

 - Radny odniósł się do niedawnej konferencji prasowej marszałka Marka Woźniaka 

oraz wicemarszałka Leszka Wojtasiaka  pt. „Wielkopolska ochrona zdrowia. Stan obecny 

i założenia kolejnej perspektywy finansowej”. Poprosił o informacje na temat przyszłości 

oddziału zamiejscowego Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu, otwartego 

w zeszłym roku, na tydzień przed wyborami samorządowymi oraz udzielenie odpowiedzi na 

kilka pytań: Jaka jest reakcja na stanowisko Sejmiku w sprawie finansowania świadczeń 

onkologicznych przyjęte w IV kadencji SWW dn. 27 października 2014 roku? Ile kosztuje 

dzierżawa sprzętu używanego w kaliskiej placówce? Kiedy przewiduje się dobór kadry 

fachowców? Kiedy placówka będzie przyjmowała pacjentów i w pełni realizowała program 

walki z nowotworami na terenie Kalisza i okolic? 

 

 Do wypowiedzi radnego odniósł się marszałek Marek Woźniak. W tej chwili 

oczekuje się na ogłoszenie przez Ministra Zdrowia konkursu na zakup urządzeń do 

naświetlania. Samorząd województwa będzie dążył do doposażenia placówki o drugie 

urządzenie – pierwsze działające w placówce należy do WCO. Kontrakt NFZ wymaga, 

żeby 2 urządzenia były na miejscu i jest to w tej chwili bariera nie do pokonania. Jak tylko 

będzie to możliwe, zostanie zakupione drugie urządzenie i wówczas będzie można podpisać 

kontrakt z NFZ.   
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 - Mówca przypomniał, iż w tym roku obchodzona jest 35. rocznica powstania 

„Solidarności”. Skierował zapytanie, czy Marszałek Województwa Wielkopolskiego wesprze 

projekty kulturalne realizowane w ramach tej rocznicy – jako udział UMWW w krzewieniu 

wiedzy o Sierpniu 1980 roku? 

 

 Marszałek Marek Woźniak zauważył, iż wszystkie ważne rocznice są obchodzone 

wspólnie i współfinansowane przez samorząd województwa. Tego typu propozycje będą 

uwzględniane, o ile będą dobrze opisane i będą jasno przedstawiały oczekiwania pod adresem 

samorządu województwa.  

 

 - Radny odniósł się do tematów poruszanych na dzisiejszej Sesji SWW ws. likwidacji 

Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych. Zwrócił uwagę Przewodniczącemu SWW, 

iż uchwały podjęte w tym zakresie zostały przyjęte z uchybieniem wymogów Statutu 

Województwa Wielkopolskiego (§ 29, ust. 3), który wskazuje, że do projektu uchwały 

dołącza się opinie Komisji SWW. Mówca wskazał na brak opinii Komisji merytorycznej, 

także w systemie e-radni i wezwał do usunięcia naruszenia prawnego.  

 

 Do wypowiedzi radnego odniósł się Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk, który 

zapewnił, że jest w posiadaniu opinii ww. sprawach i był w ich posiadaniu w momencie 

procedowania nad uchwałami. Przypomniał, że Komisja zebrała się tuż przed Sesją, a zaraz 

po jej zakończeniu opinie zostały dostarczone na do akt sesyjnych.  

 Głos w sprawie zabrała także Przewodnicząca Komisji Edukacji i Nauki Małgorzata 

Waszak, która przypomniała, iż przy procedowaniu nad ww. uchwałami z mównicy ogłosiła 

wynik głosowania nad przyjęciem przez Komisję obu opinii. Zwróciła się do radnego, 

aby uznał jej oficjalną wypowiedź za ważniejszą od tego, czy opinia znajduje się w systemie 

e-radni.   

 

 

h) Bartłomiej Wróblewski  
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 - Mówca stwierdził, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi na interpelację 

złożoną podczas ostatniej Sesji SWW w dniu 26 stycznia br. ws. kartek świątecznych 

wysyłanych przez Zarząd. 

 

 Marszałek Marek Woźniak przypomniał, iż 25 lutego mija termin przekazywania 

odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej Sesji.  

 

 - Radny złożył pisemną interpelację ws. doliny rzeki Lutynia. 

(Tekst interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji). 

 

 - Radny złożył pisemną interpelację ws. wsparcia przez samorząd województwa 

wielkopolskiego nauki języka japońskiego. 

(Tekst interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji). 

 

 Marszałek Marek Woźniak zapowiedział, że zostanie przekazana pełna dokumentacja 

historii kursów języka japońskiego i ich finansowania przez województwo. Zarząd uznał, 

iż jedyną formą, w której samorząd może partycypować w tego rodzaju przedsięwzięciu, 

jest przekazanie pieniędzy do budżetu miasta Poznania. Przypomniał, iż żaden japoński 

region nie współpracuje z Wielkopolską, a Poznań zawiązał m.in. współpracę z ambasadą 

Japonii. Planowane wówczas Dni Japonii organizowane w Poznaniu powodowały, 

iż przedsięwzięcie to mogło wpisywać tego rodzaju aktywność do budżetu miasta. Realizacja 

zadania leżała po stronie Urzędu Miasta Poznania i została rozliczona. Marszałek wyraził 

opinię, iż nie widzi uzasadnienia dla kontynuacji tego rodzaju przedsięwzięcia.  

 

 - Radny złożył pisemną interpelację ws. sygnalizacji świetlnej we wsi Sierosław 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307. 

(Tekst interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji). 
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Ad. 31. Zamknięcie posiedzenia. 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący SWW Krzysztof 

Paszyk zamknął IV sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 
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