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PROTOKÓŁ NR I/14  

I sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z 1 grudnia 2014 r. 

 

 

Obrady I sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyły się 1 grudni 2014 r. 

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

 

 

 

Ad. 1. Otwarcie I Sesji Sejmiku V Kadencji przez radnego seniora. 

 Obrady otworzył radny – senior Jerzy Kado. Przywitał radnych, członków Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego oraz przybyłych gości: Posłów do Parlamentu Europejskiego,  

Posłów na Sejm RP i Senatorów RP, Wojewodę Wielkopolskiego, przewodniczących 

i prezesów partii politycznych w Wielkopolsce, Komisarza Wyborczego w Poznaniu, 

Członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu oraz Przewodniczącego SWW III 

i IV kadencji. 

 

 

Ad. 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Województwa Wielkopolskiego. 

 Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu Grzegorz Nowak 

wręczył radnym V Kadencji  zaświadczenia o wyborze na Radnego Województwa 

Wielkopolskiego.  

 

 

Ad. 3. Ślubowanie radnych. 

 Po odczytaniu przez radnego – seniora Jerzego Kado roty ślubowania, radni 

w kolejności alfabetycznej złożyli ślubowanie (poza nieobecnymi: Kazimierzem Chudym 

i Ryszardem Grobelnym). 
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Ad. 4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum) 

Radny – senior Jerzy Kado stwierdził quorum na sali. W obradach I sesji SWW 

wzięło udział 37 radnych (nieobecni: Kazimierz Chudy i Ryszard Grobelny), 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. 5. Przyjęcie porządku obrad. 

Radny Wiesław Szczepański poprosił radnego – seniora, aby po wyborze 

Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego ogłosić przerwę w obradach. 

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie: 

 

PORZĄDEK OBRAD 

I  SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO V KADE NCJI  

1. Otwarcie I Sesji Sejmiku V Kadencji przez radnego seniora. 

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Województwa Wielkopolskiego 

3. Ślubowanie radnych. 

4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum) 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Wybór sekretarzy obrad.  

7. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

8. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

9. Wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Podjęcie uchwały. 

10. Zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. 

11. Wybór Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Podjęcie 

uchwały. 

12. Zgłaszanie kandydatów na Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

13. Wybór Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Podjęcie uchwały. 
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14. Przedstawienie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego kandydatów na 

Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

15. Wybór Wicemarszałków Województwa Wielkopolskiego oraz Członków Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego. Podjęcie uchwały. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego czynności związanych z poleceniem wyjazdu 

służbowego 

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

Województwa Wielkopolskiego 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji 

stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

20. Interpelacje i zapytania radnych. 

21. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 6. Wybór sekretarzy obrad. 

• Sekretarzami obrad zostali, zgodnie z § 3 ust. 3 Regulamin Sejmiku WW, 
najmłodsi radni: Anna Majda i Marcin Porzucek. 

 

 

Ad. 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  

Radny – senior Jerzy Kado przypomniał, iż w skład Komisji Skrutacyjnej mogą 

wchodzić radni, którzy nie będą kandydowali na stanowiska objęte głosowaniem. 

Zaproponował, aby do składu Komisji powołać po jednym radnym z każdego ugrupowania.  

Radny Krzysztof Grabowski zgłosił kandydaturę radnego Juliana Joksia na członka 

Komisji Skrutacyjnej. 

Radny Zbigniew Hoffmann zgłosił kandydaturę radnego Bartłomieja Wróblewskiego 

na członka Komisji Skrutacyjnej. 

Radny Wiesław Szczepański zgłosił kandydaturę radnego Kazimierza Pałasza na 

członka Komisji Skrutacyjnej. 
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Radny Rafał Żelanowski zgłosił kandydaturę radnego Macieja Wituskiego  na 

członka Komisji Skrutacyjnej. 

Członkami Komisji Skrutacyjnej zostali jednogłośnie wybrani radni: Julina Jokś, 

Bartłomiej Wróblewski, Kazimierz Pałasz oraz Maciej Wituski. 

 

 

Ad. 8. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Sejmiku Województwa  

                 Wielkopolskiego. 

 Radny Julian Jokś w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, 

zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Paszyka. Mówca przedstawił życiorys kandydata. 

 Radny Krzysztof Paszyk wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

  W związku z faktem, iż nie zostały przedstawione inne kandydatury, radny – senior 

Jerzy Kado zamknął listę kandydatów i poprosił Komisję Skrutacyjną o wszczęcie procedur 

przygotowujących do głosowania. 

 

 Radny – senior Jerzy Kado zarządził 5-minutową przerwę. Następnie wznowiono 

obrady. 

 

 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Maciej Wituski , który 

przedstawił sposób głosowania na Przewodniczącego Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego: radni mogli stawiać znak „X” pod nazwiskiem kandydata tylko raz – przy 

polu „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Komisja przygotowała 39 kart do głosowania, 

każda z nich była opieczętowana i podpisana przez członków Komisji Skrutacyjnej. 

Radni zostali wyczytani w kolejności alfabetycznej. Członkowie Komisji wręczyli 

każdemu jedną kartę do głosowania. Następnie, po oddaniu głosu, każdy radny wrzucił kartę 

do przygotowanej urny.  

Po oddaniu głosu przez wszystkich obecnych radnych, Komisja Skrutacyjna udała się 

na liczenie głosów. 
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Radny – senior Jerzy Kado poinformował, iż na sali obecni są informatycy Urzędu 

Marszałkowskiego, do których w czasie przerwy w obradach należy się udać celem odebrania 

laptopa. Ogłosił 5-minutową przerwę, następnie wznowiono obrady. 

 

 

 Ad. 9. Wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Podjęcie  

                uchwały. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Maciej Wituski poinformował, 

iż w głosowaniu tajnym wzięło udział 37 radnych. Głosów ważnych oddano 37, głosów 

nieważnych 0. 

Za kandydaturą radnego Krzysztofa Paszyka głosowało 32 radnych; „przeciw” było 

5 radnych, 0 radnych się wstrzymało. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, iż w wyniku przeprowadzonego 

głosowania na Przewodniczącego SWW wybrano radnego Krzysztofa Paszyka. 

 

Radny – senior Jerzy Kado odczytał uchwałę Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego Nr I/1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Sejmik Województwa Wielkopolskiego, 

stwierdzającą że  w wyniku głosowania tajnego dokonano wyboru Przewodniczącego 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w osobie Krzysztofa Paszyka. 

Uchwała nr I/1/2014 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Nowo wybrany Przewodniczący SWW objął dalsze prowadzenie Sesji i podziękował 

radnym za wybór. 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk zgodnie z wcześniejszym wnioskiem Klubu 

Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zarządził 10-minutową przerwę. 

Następnie wznowiono obrady. 
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Ad. 10. Zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa     

                 Wielkopolskiego. 

 Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk przedstawił zasady zgłaszania kandydatów 

oraz głosowania na kandydatów na Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. 

Radny Wiesław Szczepański zgłosił kandydaturę radnego Waldemara Witkowskiego 

na Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, który wyraził zgodę na 

kandydowanie. 

Radny Zbigniew Hoffman zgłosił kandydaturę radnej Zofii Itman na 

Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która wyraziła zgodę na 

kandydowanie. 

Radny Rafał Żelanowski zgłosił kandydaturę radnej Mirosławy Rutkowskiej-Krupki 

na Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która wyraziła zgodę na 

kandydowanie. 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk zamknął listę kandydatów na 

Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

Komisja Skrutacyjna podjęła czynności przygotowujące listy do głosowania na 

Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący SWW 

Krzysztof Paszyk zarządził 15-minutową przerwę. Następnie obrady zostały wznowione. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Maciej Wituski  raz jeszcze przedstawił 

zasady głosowania. Komisja Skrutacyjna przygotowała 39 kart – po jednej dla każdego 

radnego – na której znajdowały się 3 nazwiska kandydatów na Wiceprzewodniczących 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a każdy radny miał do dyspozycji 3 głosy – po 

jednym przy każdym nazwisku (znak „X” przy polu „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”). 

Radni zostali wyczytani w kolejności alfabetycznej. Członkowie Komisji wręczyli 

każdemu jedną kartę do głosowania. Następnie, po oddaniu głosu, każdy radny wrzucił kartę 

do przygotowanej urny.  
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Po oddaniu głosu przez wszystkich obecnych radnych, Komisja Skrutacyjna udała się 

na liczenie głosów. 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk zarządził 15-minutową przerwę. Następnie 

obrady zostały wznowione. 

 

 

Ad. 11. Wybór Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.       

                  Podjęcie uchwały. 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk oddał głos Przewodniczącemu Komisji 

Skrutacyjnej radnemu Maciejowi Wituskiemu. Mówca poinformował, iż w głosowaniu 

tajnym wzięło udział 37 radnych. Kart ważnych oddano 37, kart nieważnych 0. 

Za kandydaturą radnej Zofii Itman głosowało 30 radnych, „przeciw” było 4 radnych, 0 

radnych się wstrzymało. Głosów nieważnych: 3. 

Za kandydaturą radnej Mirosławy Krupki-Rutkowskiej głosowało 33 radnych, 

„przeciw” było 2 radnych, 0 radnych się wstrzymało. Głosów nieważnych: 2. 

Za kandydaturą radnego Waldemara Witkowskiego głosowało 32 radnych, „przeciw” 

było 3 radnych, 0 radnych się wstrzymało. Głosów nieważnych: 2. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, iż w wyniku przeprowadzonego 

głosowani Wiceprzewodniczącymi Sejmiku WW wybrano radnych: Zofię Itman , Mirosławę 

Rutkowską-Krupk ę oraz Waldemara Witkowskiego. 

 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk pogratulował nowo wybranym 

Wiceprzewodniczącym Sejmiku i poprosił o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.  

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk odczytał uchwałę Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego Nr I/2/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru 

Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego. W wyniku głosowania tajnego dokonano wyboru trzech 

Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w osobach: Zofii Itman, 

Mirosławy Rutkowskiej-Krupki oraz Waldemara Witkowskiego. 

Uchwała nr I/2/2014 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 12. Zgłaszanie kandydatów na Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk przedstawił zasady wybierania Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego i otworzył listę kandydatów. 

Radny Henryk Szopiński w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej zgłosił 

kandydaturę radnego Marka Woźniaka na Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

i przedstawił życiorys kandydata. Radny Marek Woźniak wyraził zgodę na kandydowanie. 

W związku z brakiem innych zgłoszeń, Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk 

zamknął listę kandydatów na Marszałka Województwa Wielkopolskiego.  

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk ogłosił 15-minutową przerwę, podczas 

której Komisja Skrutacyjna przygotowywała karty do głosowania. Następnie wznowiono 

obrady. 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Maciej Wituski , który 

przedstawił sposób głosowania przy wyborze  Marszałka Województwa Wielkopolskiego: 

radni mogli stawiać znak „X” pod nazwiskiem kandydata tylko raz – przy polu „za”, 

„przeciw” lub „wstrzymuję się”. Komisja przygotowała 39 kart do głosowania, każda z nich 

była opieczętowana i podpisana przez członków Komisji Skrutacyjnej. 

Radni zostali wyczytani w kolejności alfabetycznej. Członkowie Komisji wręczyli 

każdemu jedną kartę do głosowania. Następnie, po oddaniu głosu, każdy radny wrzucił kartę 

do przygotowanej urny.  

Po oddaniu głosu przez wszystkich obecnych radnych, Komisja Skrutacyjna udała się 

na liczenie głosów, a Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk ogłosił  5-minutową przerwę 

w obradach. Następnie obrady wznowiono. 

 

 

Ad. 13. Wybór Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk poprosił o zabranie głosu radnego Macieja 

Wituskiego, Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. Mówca poinformował, 

iż w głosowaniu tajnym wzięło udział 37 radnych. Głosów ważnych oddano 37, głosów 

nieważnych 0. 
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Za kandydaturą radnego Marka Woźniaka głosowało 26 radnych, „przeciw” było 

10 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, iż w wyniku przeprowadzonego 

głosowania  Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego wybrano Marka Wo źniaka. 

 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk pogratulował nowo wybranemu 

Marszałkowi i odczytał uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr I/3/2014 z dnia 

1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego w wyniku głosowania tajnego wybrał Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego w osobie: Marka Wo źniaka 

Uchwała nr I/3/2014 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 14. Przedstawienie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego kandydatów na 

              Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk przedstawił zasady wybierania 

Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

Głos zabrał Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Mówca 

w pierwszej kolejności pogratulował wszystkim radnym wygranej w wyborach i podziękował 

za zaufanie i wybranie go ponownie na marszałka. Zapowiedział otwartość na dobrą 

współpracę w duchu wzajemnego zrumienienia i koleżeńskiego współdziałania. Podkreślił, 

że chciałby współpracować ze wszystkimi radnymi Sejmiku dla dobra regionu, 

z uwzględnieniem różnicy poglądów, ale też z szacunkiem dla tej odmienności. Zwrócił 

uwagę, iż ta kadencja Sejmiku będzie z pewnością interesująca, zapewne niełatwa ze względu 

na wiele oczekiwań, z których część nie będzie możliwa do realizacji, choćby z powodów 

finansowych. Marszałek przedstawił cele, jakie stawia przed koalicją PO – PSL, podkreślając, 

że trzeba się skupić na sprawach regionu, głównie na zadaniach z zakresu infrastruktury, 

opieki zdrowotnej, a także przestrzeni e-usług oraz realizacji zapisów Kontraktu 

Terytorialnego i WRPO 2014+. Wśród najważniejszych inwestycji do zrealizowania w nowej 

kadencji wymienił budowę szpitala pediatrycznego w Poznaniu. W budżecie województwa na 

2015 rok zostaną zabezpieczone środki na wykonanie projektu technicznego jego budowy. 

Wspomniał również o potrzebie promocji samorządu województwa, jako istotnego elementu 
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władzy demokratycznej w Polsce. Zwrócił uwagę na konieczność promocji i budowy dobrego 

wizerunku Wielkopolski na arenie międzynarodowej. Na zakończenie, mowca zapowiedział, 

iż planuje ograniczyć swoją działalność w Brukseli i nie przyjmie propozycji objęcia funkcji 

Przewodniczącego Delegacji Polskiej do Komitetu Regionów, gdyż chce skupić się na 

sprawach regionu. 

Następnie marszałek zaproponował na stanowiska Wicemarszałków radnych: 

Wojciecha Jankowiaka i Krzysztofa Grabowskiego; oraz na stanowiska Członków Zarządu 

radnych: Leszka Wojtasiaka i Marzenę Wodzińską. Mówca przedstawił życiorys każdego 

z  kandydatów. 

 

Nikt z radnych nie wniósł uwag, do zaproponowanego składu Zarządu, 

a Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk poprosił Komisję Skrutacyjną, aby podjęła 

czynności przygotowujące do głosowania na Wicemarszałków i Członków Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego. Na ten czas ogłosił 15-minutową przerwę w obradach, 

poprosił jednak radnych o pozostanie na sali. 

Informatycy UMWW dokonali krótkiego szkolenia w obsłudze urzędowej poczty 

mailowej oraz systemu e-radni, który będzie podstawą pracy radnych w czasie trwania 

kadencji.  

   

Po wznowieniu obrad, głos zabrał Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Maciej 

Wituski,  który wyjaśnił zasady głosowania na kandydatów – radni pod nazwiskiem każdego 

z czterech kandydatów mogą postawić znak „X” przy polu „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję 

się”. Komisja Skrutacyjna przygotowała 39 kart – po jednej dla każdego radnego – na której 

znalazły się 4 nazwiska kandydatów na Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego, a każdy radny ma do dyspozycji 4 głosy – po jednym przy każdym 

nazwisku (znak „X” przy polu „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”). 

Radni zostali wyczytani w kolejności alfabetycznej. Członkowie Komisji wręczyli 

każdemu jedną kartę do głosowania. Następnie, po oddaniu głosu, każdy radny wrzucił kartę 

do przygotowanej urny.  

Po oddaniu głosu przez wszystkich obecnych radnych, Komisja Skrutacyjna udała się 

na liczenie głosów. 
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Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk zarządził 15-minutową przerwę. Następnie 

obrady zostały wznowione. 

 

 

Ad. 15. Wybór Wicemarszałków Województwa Wielkopolskiego oraz Członków 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego.  Podjęcie uchwały. 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk poprosił o zabranie głosu radnego Macieja 

Wituskiego, Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. Mówca poinformował, iż 

w głosowaniu tajnym wzięło udział 36 radnych. Głosów ważnych oddano 36, głosów 

nieważnych 0. 

Za kandydaturą Krzysztofa Grabowskiego na Wicemarszałka Województwa 

Wielkopolskiego głosowało 23 radnych, „przeciw” było 11 radnych, 2 radnych się 

wstrzymało.  

Za kandydaturą Wojciecha Jankowiaka na Wicemarszałka Województwa 

Wielkopolskiego głosowało 23 radnych, „przeciw” było 11 radnych, 2 radnych się 

wstrzymało.  

Za kandydaturą Marzeny Wodzińskiej na Członka Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego głosowało 23 radnych, „przeciw” było 10 radnych, 3 radnych się 

wstrzymało.  

Za kandydaturą Leszka Wojtasiaka na Członka Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego głosowało 25 radnych, „przeciw” było 11 radnych, 0 radnych się 

wstrzymało.  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, iż w wyniku przeprowadzonego 

głosowania na Wicemarszałków wybrano następujące osoby: Krzysztofa Grabowskiego 

i Wojciecha Jankowiaka; oraz wybrano następujące osoby na Członków Zarządu Leszka 

Wojtasiaka i Marzenę Wodzińską. 

 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk pogratulował nowo wybranemu  

Zarządowi Województwa Wielkopolskiego i odczytał uchwałę Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego Nr I/4/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru Wicemarszałków  

oraz Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Na wniosek Marszałka 
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Województwa Wielkopolskiego w głosowaniu tajnym wybiera się na Wicemarszałków 

Województwa Wielkopolskiego następujące osoby: Krzysztofa Grabowskiego i Wojciecha 

Jankowiaka. Na wniosek Marszałka Województwa Wielkopolskiego w głosowaniu tajnym 

wybiera się na Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego następujące osoby: 

Marzenę Wodzińską i Leszka Wojtasiaka  

Uchwała nr I/4/2014 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego. 

 Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk odczytał treść uchwały. 

 Radni skierowali zapytania z sali dotyczące wysokości wynagrodzenia marszałka 

w IV kadencji SWW - ile wynosi dodatek funkcyjny oraz czy zaproponowane wynagrodzenie 

jest wynagrodzeniem maksymalnym? Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk wyjaśnił, 

iż w poprzedniej kadencji marszałek otrzymywał taką samą kwotę wynagrodzenia oraz, 

że obecna płaca marszałka, zgodnie z przepisami, stanowi maksymalną kwotę, jaką można 

otrzymać na tym stanowisku.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała nr I/5/2014 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego czynności związanych z poleceniem wyjazdu 

służbowego. 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk odczytał treść uchwały.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała nr I/6/2014 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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 Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk zarządził 15-minutową przerwę 

w obradach.  Po przerwie, która przedłużyła się o 60 minut, wznowiono obrady. 

 

 

 Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Projekt uchwały został rozdany radnym.  

 Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk poprosił o wprowadzenie uzupełnienia do 

projektu uchwały. W § 1, ustęp 12) dodaje się punkt f) w brzmieniu WRÓBLEWSKI 

Bartłomiej.  

 Radny Wiesław Szczepański poprosił o wprowadzenie uzupełnienia do projektu 

uchwały. W § 1, ustęp 2) dodaje się punkt w brzmieniu SZCZEPAŃSKI Wiesław. 

 

Uchwała z dwoma ww. uzupełnieniami została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała nr I/7/2014 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących 

komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr I/8/2014 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 20. Interpelacje i zapytania radnych. 

a) Jan Mosiński 

 - Radny złożył pisemną interpelację ws. podpisania Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Wielkopolskiego. 

(Treść interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji). 
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 - Radny złożył pisemną interpelację dotyczącą „Radia Centrum” działającego przy 

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. 

(Treść interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji). 

 

 - Radny poruszył kwestię sprzętu komputerowego przyznawanego radnym 

województwa wielkopolskiego V kadencji SWW. Nadmienił, iż dotychczasowy sprzęt, 

z którego korzystali już radni wcześniejszych kadencji, jest dość przestarzały, awaryjny 

i charakteryzuje się niską jakością. Praca na tego typu urządzeniach nie pozwala sprawnie 

wypełniać zadań i obowiązków radnego. Dlatego też, radny zwrócił się do Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z prośbą o rozważenie możliwości zakupu nowego sprzętu 

komputerowego dla radnych – adekwatny do obowiązków radnego oraz powagi urzędu. 

Mówca  dodał, że radni właśnie przygotowali pismo w tej sprawie adresowane do Kancelarii 

Sejmiku. 

(Kopia pisma w sprawie wymiany laptopów  podpisanego przez 24 radnych stanowi załącznik 

do niniejszego zestawienia interpelacji ) 

 

 

b) Waldemar Witkowski  

 - Radny odniósł się do przyjętego dwa lata temu Plan gospodarki odpadami dla 

województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017. Podkreślił, i ż celem, który przyświecał 

radnym przy opracowywaniu ww. planu była chęć obniżenia kosztów funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami. W tym zakresie Wielkopolska została podzielona na 10 

regionów, jednak z czasem okazało się, że przyjęty podział spowodował dla niektórych 

regionów wysoki koszt wywozu i utylizacji odpadów. Przypomniał, że podczas uchwalania 

Planu zaplanowano, iż po dwóch latach od wprowadzenia dokonana będzie rewizja jego 

zapisów, a początek kolejnej kadencji SWW jest ku temu dobrą okazją. Mówca zwrócił 

uwagę, iż modyfikacja planu powinna pójść w kierunku większej swobody przewozu 

odpadów na terenie województwa, tak aby ich składowanie, segregowanie, spalanie czy 

utylizacja, były na tyle tańsze, aby mieszkańcy Wielkopolski płacili mniej za wywóz 

odpadów. Na zakończenie mówca zaapelował, aby raz jeszcze pochylić się nad ww. planem 

i dokonać odpowiednich modyfikacji jego zapisów.  
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c) Zbigniew Ajchler 

 - Radny zwrócił uwagę, iż przy okazji tegorocznych wyborów samorządowych, dał się 

zauważyć fakt, że Wielkopolanie nie do końca maja wiedzę na temat Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. W związku z tym zwrócił się do Przewodniczącego SWW o rozważenie 

możliwości organizowania sesji SWW w różnych częściach województwa. Takie działanie 

przyciągnęłoby uwagę mieszkańców Wielkopolski i zwiększyło ich wiedzę na temat zadań 

i kompetencji samorządu województwa. Mówca zaproponował także, aby poszerzać 

informację o Sejmiku na ramach Monitora Wielkopolskiego, który, jako wkładka do Głosu 

Wielkopolskiego jest bardzo poczytny. Zaapelował do radnych z klubów kolacyjnych, aby 

częściej składali interpelacje na Sesji, co z kolei relacjonowane byłoby na łamach Monitora. 

Radny podkreślił, że interpelacje nie stanowią ataku na Zarząd Województwa, a pozwalają 

poruszyć istotne tematy, zmienić wizerunek samorządu województwa i zyskać w oczach 

Wielkopolan. 

 - Mówca pogratulował wszystkim Radnym Województwa Wielkopolskiego uzyskania 

mandatu i życzył dobrej oraz owocnej współpracy. 

 

 Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk poinformował, iż II Sesja SWW odbędzie 

się 22 grudnia 2014 r. (poniedziałek). Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego terminu. 

 Przewodniczący SWW odczytał oświadczenie radnego Stefana Mikołajczaka o tym, 

iż radny S. Mikołajczak jest radnym niezrzeszonym.  

 

 

Ad. 21. Zamknięcie posiedzenia. 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący SWW Krzysztof 

Paszyk zamknął I sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Protokół sporządziła: 
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PROTOKÓŁ NR I/14  

I sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z 1 grudnia 2014 r. 

 

 

Obrady I sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyły się 1 grudni 2014 r. 

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

 

 

 

Ad. 1. Otwarcie I Sesji Sejmiku V Kadencji przez radnego seniora. 

 Obrady otworzył radny – senior Jerzy Kado. Przywitał radnych, członków Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego oraz przybyłych gości: Posłów do Parlamentu Europejskiego,  

Posłów na Sejm RP i Senatorów RP, Wojewodę Wielkopolskiego, przewodniczących 

i prezesów partii politycznych w Wielkopolsce, Komisarza Wyborczego w Poznaniu, 

Członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu oraz Przewodniczącego SWW III 

i IV kadencji. 

 

 

Ad. 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Województwa Wielkopolskiego. 

 Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu Grzegorz Nowak 

wręczył radnym V Kadencji  zaświadczenia o wyborze na Radnego Województwa 

Wielkopolskiego.  

 

 

Ad. 3. Ślubowanie radnych. 

 Po odczytaniu przez radnego – seniora Jerzego Kado roty ślubowania, radni 

w kolejności alfabetycznej złożyli ślubowanie (poza nieobecnymi: Kazimierzem Chudym 

i Ryszardem Grobelnym). 
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Ad. 4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum) 

Radny – senior Jerzy Kado stwierdził quorum na sali. W obradach I sesji SWW 

wzięło udział 37 radnych (nieobecni: Kazimierz Chudy i Ryszard Grobelny), 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. 5. Przyjęcie porządku obrad. 

Radny Wiesław Szczepański poprosił radnego – seniora, aby po wyborze 

Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego ogłosić przerwę w obradach. 

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie: 

 

PORZĄDEK OBRAD 

I  SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO V KADE NCJI  

1. Otwarcie I Sesji Sejmiku V Kadencji przez radnego seniora. 

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Województwa Wielkopolskiego 

3. Ślubowanie radnych. 

4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum) 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Wybór sekretarzy obrad.  

7. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

8. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

9. Wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Podjęcie uchwały. 

10. Zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. 

11. Wybór Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Podjęcie 

uchwały. 

12. Zgłaszanie kandydatów na Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

13. Wybór Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Podjęcie uchwały. 
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14. Przedstawienie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego kandydatów na 

Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

15. Wybór Wicemarszałków Województwa Wielkopolskiego oraz Członków Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego. Podjęcie uchwały. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego czynności związanych z poleceniem wyjazdu 

służbowego 

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

Województwa Wielkopolskiego 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji 

stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

20. Interpelacje i zapytania radnych. 

21. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 6. Wybór sekretarzy obrad. 

• Sekretarzami obrad zostali, zgodnie z § 3 ust. 3 Regulamin Sejmiku WW, 
najmłodsi radni: Anna Majda i Marcin Porzucek. 

 

 

Ad. 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  

Radny – senior Jerzy Kado przypomniał, iż w skład Komisji Skrutacyjnej mogą 

wchodzić radni, którzy nie będą kandydowali na stanowiska objęte głosowaniem. 

Zaproponował, aby do składu Komisji powołać po jednym radnym z każdego ugrupowania.  

Radny Krzysztof Grabowski zgłosił kandydaturę radnego Juliana Joksia na członka 

Komisji Skrutacyjnej. 

Radny Zbigniew Hoffmann zgłosił kandydaturę radnego Bartłomieja Wróblewskiego 

na członka Komisji Skrutacyjnej. 

Radny Wiesław Szczepański zgłosił kandydaturę radnego Kazimierza Pałasza na 

członka Komisji Skrutacyjnej. 
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Radny Rafał Żelanowski zgłosił kandydaturę radnego Macieja Wituskiego  na 

członka Komisji Skrutacyjnej. 

Członkami Komisji Skrutacyjnej zostali jednogłośnie wybrani radni: Julina Jokś, 

Bartłomiej Wróblewski, Kazimierz Pałasz oraz Maciej Wituski. 

 

 

Ad. 8. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Sejmiku Województwa  

                 Wielkopolskiego. 

 Radny Julian Jokś w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, 

zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Paszyka. Mówca przedstawił życiorys kandydata. 

 Radny Krzysztof Paszyk wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

  W związku z faktem, iż nie zostały przedstawione inne kandydatury, radny – senior 

Jerzy Kado zamknął listę kandydatów i poprosił Komisję Skrutacyjną o wszczęcie procedur 

przygotowujących do głosowania. 

 

 Radny – senior Jerzy Kado zarządził 5-minutową przerwę. Następnie wznowiono 

obrady. 

 

 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Maciej Wituski , który 

przedstawił sposób głosowania na Przewodniczącego Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego: radni mogli stawiać znak „X” pod nazwiskiem kandydata tylko raz – przy 

polu „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Komisja przygotowała 39 kart do głosowania, 

każda z nich była opieczętowana i podpisana przez członków Komisji Skrutacyjnej. 

Radni zostali wyczytani w kolejności alfabetycznej. Członkowie Komisji wręczyli 

każdemu jedną kartę do głosowania. Następnie, po oddaniu głosu, każdy radny wrzucił kartę 

do przygotowanej urny.  

Po oddaniu głosu przez wszystkich obecnych radnych, Komisja Skrutacyjna udała się 

na liczenie głosów. 
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Radny – senior Jerzy Kado poinformował, iż na sali obecni są informatycy Urzędu 

Marszałkowskiego, do których w czasie przerwy w obradach należy się udać celem odebrania 

laptopa. Ogłosił 5-minutową przerwę, następnie wznowiono obrady. 

 

 

 Ad. 9. Wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Podjęcie  

                uchwały. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Maciej Wituski poinformował, 

iż w głosowaniu tajnym wzięło udział 37 radnych. Głosów ważnych oddano 37, głosów 

nieważnych 0. 

Za kandydaturą radnego Krzysztofa Paszyka głosowało 32 radnych; „przeciw” było 

5 radnych, 0 radnych się wstrzymało. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, iż w wyniku przeprowadzonego 

głosowania na Przewodniczącego SWW wybrano radnego Krzysztofa Paszyka. 

 

Radny – senior Jerzy Kado odczytał uchwałę Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego Nr I/1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Sejmik Województwa Wielkopolskiego, 

stwierdzającą że  w wyniku głosowania tajnego dokonano wyboru Przewodniczącego 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w osobie Krzysztofa Paszyka. 

Uchwała nr I/1/2014 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Nowo wybrany Przewodniczący SWW objął dalsze prowadzenie Sesji i podziękował 

radnym za wybór. 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk zgodnie z wcześniejszym wnioskiem Klubu 

Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zarządził 10-minutową przerwę. 

Następnie wznowiono obrady. 
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Ad. 10. Zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa     

                 Wielkopolskiego. 

 Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk przedstawił zasady zgłaszania kandydatów 

oraz głosowania na kandydatów na Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. 

Radny Wiesław Szczepański zgłosił kandydaturę radnego Waldemara Witkowskiego 

na Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, który wyraził zgodę na 

kandydowanie. 

Radny Zbigniew Hoffman zgłosił kandydaturę radnej Zofii Itman na 

Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która wyraziła zgodę na 

kandydowanie. 

Radny Rafał Żelanowski zgłosił kandydaturę radnej Mirosławy Rutkowskiej-Krupki 

na Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która wyraziła zgodę na 

kandydowanie. 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk zamknął listę kandydatów na 

Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

Komisja Skrutacyjna podjęła czynności przygotowujące listy do głosowania na 

Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący SWW 

Krzysztof Paszyk zarządził 15-minutową przerwę. Następnie obrady zostały wznowione. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Maciej Wituski  raz jeszcze przedstawił 

zasady głosowania. Komisja Skrutacyjna przygotowała 39 kart – po jednej dla każdego 

radnego – na której znajdowały się 3 nazwiska kandydatów na Wiceprzewodniczących 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a każdy radny miał do dyspozycji 3 głosy – po 

jednym przy każdym nazwisku (znak „X” przy polu „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”). 

Radni zostali wyczytani w kolejności alfabetycznej. Członkowie Komisji wręczyli 

każdemu jedną kartę do głosowania. Następnie, po oddaniu głosu, każdy radny wrzucił kartę 

do przygotowanej urny.  



 8 

Po oddaniu głosu przez wszystkich obecnych radnych, Komisja Skrutacyjna udała się 

na liczenie głosów. 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk zarządził 15-minutową przerwę. Następnie 

obrady zostały wznowione. 

 

 

Ad. 11. Wybór Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.       

                  Podjęcie uchwały. 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk oddał głos Przewodniczącemu Komisji 

Skrutacyjnej radnemu Maciejowi Wituskiemu. Mówca poinformował, iż w głosowaniu 

tajnym wzięło udział 37 radnych. Kart ważnych oddano 37, kart nieważnych 0. 

Za kandydaturą radnej Zofii Itman głosowało 30 radnych, „przeciw” było 4 radnych, 0 

radnych się wstrzymało. Głosów nieważnych: 3. 

Za kandydaturą radnej Mirosławy Krupki-Rutkowskiej głosowało 33 radnych, 

„przeciw” było 2 radnych, 0 radnych się wstrzymało. Głosów nieważnych: 2. 

Za kandydaturą radnego Waldemara Witkowskiego głosowało 32 radnych, „przeciw” 

było 3 radnych, 0 radnych się wstrzymało. Głosów nieważnych: 2. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, iż w wyniku przeprowadzonego 

głosowani Wiceprzewodniczącymi Sejmiku WW wybrano radnych: Zofię Itman , Mirosławę 

Rutkowską-Krupk ę oraz Waldemara Witkowskiego. 

 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk pogratulował nowo wybranym 

Wiceprzewodniczącym Sejmiku i poprosił o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.  

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk odczytał uchwałę Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego Nr I/2/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru 

Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego. W wyniku głosowania tajnego dokonano wyboru trzech 

Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w osobach: Zofii Itman, 

Mirosławy Rutkowskiej-Krupki oraz Waldemara Witkowskiego. 

Uchwała nr I/2/2014 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 12. Zgłaszanie kandydatów na Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk przedstawił zasady wybierania Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego i otworzył listę kandydatów. 

Radny Henryk Szopiński w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej zgłosił 

kandydaturę radnego Marka Woźniaka na Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

i przedstawił życiorys kandydata. Radny Marek Woźniak wyraził zgodę na kandydowanie. 

W związku z brakiem innych zgłoszeń, Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk 

zamknął listę kandydatów na Marszałka Województwa Wielkopolskiego.  

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk ogłosił 15-minutową przerwę, podczas 

której Komisja Skrutacyjna przygotowywała karty do głosowania. Następnie wznowiono 

obrady. 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Maciej Wituski , który 

przedstawił sposób głosowania przy wyborze  Marszałka Województwa Wielkopolskiego: 

radni mogli stawiać znak „X” pod nazwiskiem kandydata tylko raz – przy polu „za”, 

„przeciw” lub „wstrzymuję się”. Komisja przygotowała 39 kart do głosowania, każda z nich 

była opieczętowana i podpisana przez członków Komisji Skrutacyjnej. 

Radni zostali wyczytani w kolejności alfabetycznej. Członkowie Komisji wręczyli 

każdemu jedną kartę do głosowania. Następnie, po oddaniu głosu, każdy radny wrzucił kartę 

do przygotowanej urny.  

Po oddaniu głosu przez wszystkich obecnych radnych, Komisja Skrutacyjna udała się 

na liczenie głosów, a Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk ogłosił  5-minutową przerwę 

w obradach. Następnie obrady wznowiono. 

 

 

Ad. 13. Wybór Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk poprosił o zabranie głosu radnego Macieja 

Wituskiego, Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. Mówca poinformował, 

iż w głosowaniu tajnym wzięło udział 37 radnych. Głosów ważnych oddano 37, głosów 

nieważnych 0. 
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Za kandydaturą radnego Marka Woźniaka głosowało 26 radnych, „przeciw” było 

10 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, iż w wyniku przeprowadzonego 

głosowania  Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego wybrano Marka Wo źniaka. 

 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk pogratulował nowo wybranemu 

Marszałkowi i odczytał uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr I/3/2014 z dnia 

1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego w wyniku głosowania tajnego wybrał Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego w osobie: Marka Wo źniaka 

Uchwała nr I/3/2014 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 14. Przedstawienie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego kandydatów na 

              Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk przedstawił zasady wybierania 

Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

Głos zabrał Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Mówca 

w pierwszej kolejności pogratulował wszystkim radnym wygranej w wyborach i podziękował 

za zaufanie i wybranie go ponownie na marszałka. Zapowiedział otwartość na dobrą 

współpracę w duchu wzajemnego zrumienienia i koleżeńskiego współdziałania. Podkreślił, 

że chciałby współpracować ze wszystkimi radnymi Sejmiku dla dobra regionu, 

z uwzględnieniem różnicy poglądów, ale też z szacunkiem dla tej odmienności. Zwrócił 

uwagę, iż ta kadencja Sejmiku będzie z pewnością interesująca, zapewne niełatwa ze względu 

na wiele oczekiwań, z których część nie będzie możliwa do realizacji, choćby z powodów 

finansowych. Marszałek przedstawił cele, jakie stawia przed koalicją PO – PSL, podkreślając, 

że trzeba się skupić na sprawach regionu, głównie na zadaniach z zakresu infrastruktury, 

opieki zdrowotnej, a także przestrzeni e-usług oraz realizacji zapisów Kontraktu 

Terytorialnego i WRPO 2014+. Wśród najważniejszych inwestycji do zrealizowania w nowej 

kadencji wymienił budowę szpitala pediatrycznego w Poznaniu. W budżecie województwa na 

2015 rok zostaną zabezpieczone środki na wykonanie projektu technicznego jego budowy. 

Wspomniał również o potrzebie promocji samorządu województwa, jako istotnego elementu 



 11 

władzy demokratycznej w Polsce. Zwrócił uwagę na konieczność promocji i budowy dobrego 

wizerunku Wielkopolski na arenie międzynarodowej. Na zakończenie, mowca zapowiedział, 

iż planuje ograniczyć swoją działalność w Brukseli i nie przyjmie propozycji objęcia funkcji 

Przewodniczącego Delegacji Polskiej do Komitetu Regionów, gdyż chce skupić się na 

sprawach regionu. 

Następnie marszałek zaproponował na stanowiska Wicemarszałków radnych: 

Wojciecha Jankowiaka i Krzysztofa Grabowskiego; oraz na stanowiska Członków Zarządu 

radnych: Leszka Wojtasiaka i Marzenę Wodzińską. Mówca przedstawił życiorys każdego 

z  kandydatów. 

 

Nikt z radnych nie wniósł uwag, do zaproponowanego składu Zarządu, 

a Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk poprosił Komisję Skrutacyjną, aby podjęła 

czynności przygotowujące do głosowania na Wicemarszałków i Członków Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego. Na ten czas ogłosił 15-minutową przerwę w obradach, 

poprosił jednak radnych o pozostanie na sali. 

Informatycy UMWW dokonali krótkiego szkolenia w obsłudze urzędowej poczty 

mailowej oraz systemu e-radni, który będzie podstawą pracy radnych w czasie trwania 

kadencji.  

   

Po wznowieniu obrad, głos zabrał Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Maciej 

Wituski,  który wyjaśnił zasady głosowania na kandydatów – radni pod nazwiskiem każdego 

z czterech kandydatów mogą postawić znak „X” przy polu „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję 

się”. Komisja Skrutacyjna przygotowała 39 kart – po jednej dla każdego radnego – na której 

znalazły się 4 nazwiska kandydatów na Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego, a każdy radny ma do dyspozycji 4 głosy – po jednym przy każdym 

nazwisku (znak „X” przy polu „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”). 

Radni zostali wyczytani w kolejności alfabetycznej. Członkowie Komisji wręczyli 

każdemu jedną kartę do głosowania. Następnie, po oddaniu głosu, każdy radny wrzucił kartę 

do przygotowanej urny.  

Po oddaniu głosu przez wszystkich obecnych radnych, Komisja Skrutacyjna udała się 

na liczenie głosów. 
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Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk zarządził 15-minutową przerwę. Następnie 

obrady zostały wznowione. 

 

 

Ad. 15. Wybór Wicemarszałków Województwa Wielkopolskiego oraz Członków 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego.  Podjęcie uchwały. 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk poprosił o zabranie głosu radnego Macieja 

Wituskiego, Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. Mówca poinformował, iż 

w głosowaniu tajnym wzięło udział 36 radnych. Głosów ważnych oddano 36, głosów 

nieważnych 0. 

Za kandydaturą Krzysztofa Grabowskiego na Wicemarszałka Województwa 

Wielkopolskiego głosowało 23 radnych, „przeciw” było 11 radnych, 2 radnych się 

wstrzymało.  

Za kandydaturą Wojciecha Jankowiaka na Wicemarszałka Województwa 

Wielkopolskiego głosowało 23 radnych, „przeciw” było 11 radnych, 2 radnych się 

wstrzymało.  

Za kandydaturą Marzeny Wodzińskiej na Członka Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego głosowało 23 radnych, „przeciw” było 10 radnych, 3 radnych się 

wstrzymało.  

Za kandydaturą Leszka Wojtasiaka na Członka Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego głosowało 25 radnych, „przeciw” było 11 radnych, 0 radnych się 

wstrzymało.  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, iż w wyniku przeprowadzonego 

głosowania na Wicemarszałków wybrano następujące osoby: Krzysztofa Grabowskiego 

i Wojciecha Jankowiaka; oraz wybrano następujące osoby na Członków Zarządu Leszka 

Wojtasiaka i Marzenę Wodzińską. 

 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk pogratulował nowo wybranemu  

Zarządowi Województwa Wielkopolskiego i odczytał uchwałę Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego Nr I/4/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru Wicemarszałków  

oraz Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Na wniosek Marszałka 
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Województwa Wielkopolskiego w głosowaniu tajnym wybiera się na Wicemarszałków 

Województwa Wielkopolskiego następujące osoby: Krzysztofa Grabowskiego i Wojciecha 

Jankowiaka. Na wniosek Marszałka Województwa Wielkopolskiego w głosowaniu tajnym 

wybiera się na Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego następujące osoby: 

Marzenę Wodzińską i Leszka Wojtasiaka  

Uchwała nr I/4/2014 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego. 

 Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk odczytał treść uchwały. 

 Radni skierowali zapytania z sali dotyczące wysokości wynagrodzenia marszałka 

w IV kadencji SWW - ile wynosi dodatek funkcyjny oraz czy zaproponowane wynagrodzenie 

jest wynagrodzeniem maksymalnym? Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk wyjaśnił, 

iż w poprzedniej kadencji marszałek otrzymywał taką samą kwotę wynagrodzenia oraz, 

że obecna płaca marszałka, zgodnie z przepisami, stanowi maksymalną kwotę, jaką można 

otrzymać na tym stanowisku.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała nr I/5/2014 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego czynności związanych z poleceniem wyjazdu 

służbowego. 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk odczytał treść uchwały.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała nr I/6/2014 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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 Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk zarządził 15-minutową przerwę 

w obradach.  Po przerwie, która przedłużyła się o 60 minut, wznowiono obrady. 

 

 

 Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Projekt uchwały został rozdany radnym.  

 Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk poprosił o wprowadzenie uzupełnienia do 

projektu uchwały. W § 1, ustęp 12) dodaje się punkt f) w brzmieniu WRÓBLEWSKI 

Bartłomiej.  

 Radny Wiesław Szczepański poprosił o wprowadzenie uzupełnienia do projektu 

uchwały. W § 1, ustęp 2) dodaje się punkt w brzmieniu SZCZEPAŃSKI Wiesław. 

 

Uchwała z dwoma ww. uzupełnieniami została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała nr I/7/2014 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących 

komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr I/8/2014 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 20. Interpelacje i zapytania radnych. 

a) Jan Mosiński 

 - Radny złożył pisemną interpelację ws. podpisania Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Wielkopolskiego. 

(Treść interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji). 
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 - Radny złożył pisemną interpelację dotyczącą „Radia Centrum” działającego przy 

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. 

(Treść interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji). 

 

 - Radny poruszył kwestię sprzętu komputerowego przyznawanego radnym 

województwa wielkopolskiego V kadencji SWW. Nadmienił, iż dotychczasowy sprzęt, 

z którego korzystali już radni wcześniejszych kadencji, jest dość przestarzały, awaryjny 

i charakteryzuje się niską jakością. Praca na tego typu urządzeniach nie pozwala sprawnie 

wypełniać zadań i obowiązków radnego. Dlatego też, radny zwrócił się do Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z prośbą o rozważenie możliwości zakupu nowego sprzętu 

komputerowego dla radnych – adekwatny do obowiązków radnego oraz powagi urzędu. 

Mówca  dodał, że radni właśnie przygotowali pismo w tej sprawie adresowane do Kancelarii 

Sejmiku. 

(Kopia pisma w sprawie wymiany laptopów  podpisanego przez 24 radnych stanowi załącznik 

do niniejszego zestawienia interpelacji ) 

 

 

b) Waldemar Witkowski  

 - Radny odniósł się do przyjętego dwa lata temu Plan gospodarki odpadami dla 

województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017. Podkreślił, i ż celem, który przyświecał 

radnym przy opracowywaniu ww. planu była chęć obniżenia kosztów funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami. W tym zakresie Wielkopolska została podzielona na 10 

regionów, jednak z czasem okazało się, że przyjęty podział spowodował dla niektórych 

regionów wysoki koszt wywozu i utylizacji odpadów. Przypomniał, że podczas uchwalania 

Planu zaplanowano, iż po dwóch latach od wprowadzenia dokonana będzie rewizja jego 

zapisów, a początek kolejnej kadencji SWW jest ku temu dobrą okazją. Mówca zwrócił 

uwagę, iż modyfikacja planu powinna pójść w kierunku większej swobody przewozu 

odpadów na terenie województwa, tak aby ich składowanie, segregowanie, spalanie czy 

utylizacja, były na tyle tańsze, aby mieszkańcy Wielkopolski płacili mniej za wywóz 

odpadów. Na zakończenie mówca zaapelował, aby raz jeszcze pochylić się nad ww. planem 

i dokonać odpowiednich modyfikacji jego zapisów.  
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c) Zbigniew Ajchler 

 - Radny zwrócił uwagę, iż przy okazji tegorocznych wyborów samorządowych, dał się 

zauważyć fakt, że Wielkopolanie nie do końca maja wiedzę na temat Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. W związku z tym zwrócił się do Przewodniczącego SWW o rozważenie 

możliwości organizowania sesji SWW w różnych częściach województwa. Takie działanie 

przyciągnęłoby uwagę mieszkańców Wielkopolski i zwiększyło ich wiedzę na temat zadań 

i kompetencji samorządu województwa. Mówca zaproponował także, aby poszerzać 

informację o Sejmiku na ramach Monitora Wielkopolskiego, który, jako wkładka do Głosu 

Wielkopolskiego jest bardzo poczytny. Zaapelował do radnych z klubów kolacyjnych, aby 

częściej składali interpelacje na Sesji, co z kolei relacjonowane byłoby na łamach Monitora. 

Radny podkreślił, że interpelacje nie stanowią ataku na Zarząd Województwa, a pozwalają 

poruszyć istotne tematy, zmienić wizerunek samorządu województwa i zyskać w oczach 

Wielkopolan. 

 - Mówca pogratulował wszystkim Radnym Województwa Wielkopolskiego uzyskania 

mandatu i życzył dobrej oraz owocnej współpracy. 

 

 Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk poinformował, iż II Sesja SWW odbędzie 

się 22 grudnia 2014 r. (poniedziałek). Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego terminu. 

 Przewodniczący SWW odczytał oświadczenie radnego Stefana Mikołajczaka o tym, 

iż radny S. Mikołajczak jest radnym niezrzeszonym.  

 

 

Ad. 21. Zamknięcie posiedzenia. 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący SWW Krzysztof 

Paszyk zamknął I sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Protokół sporządziła: 


