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PROTOKÓŁ NR XXIX/17 

XXIX sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z 27 marca 2017 r. 

 

XXIX sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się  

27 marca 2017 r. o godz. 12:00 w Sali Sesyjnej – w siedzibie Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego.   

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

 Obrady otworzyła Zofia Szalczyk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. Przewodnicząca SWW stwierdziła quorum na sali. W obradach XXIX Sesji 

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

niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli także zaproszeni goście (lista obecności 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu).  

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Radny Julian Jokś w imieniu Klubu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego 

zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić projekt uchwały wyrażający stanowisko 

dot. uczczenia 60. Rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Dodał, iż stosowną treść tego 

stanowiska oraz dokumenty z tym związane zostały przekazane do Kancelarii Sejmiku.  

Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk poddała pod głosowanie propozycję 

wprowadzenia do porządku obrad punktu:  

− Projekt uchwały SWW w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego uczczenia  

60. Rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich.  

Wniosek został przyjęty przy głosach:   

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk zaproponowała, by do porządku obrad 

wprowadzić:  

− Projekt uchwały SWW w sprawie: skargi dotyczącej niezamieszczenia w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  

w Poznaniu oświadczenia majątkowego Pana Andrzeja Jabłońskiego – dyrektora 
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instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn oraz braku nadzoru nad instytucją kultury 

Parowozownia Wolsztyn. 

Wniosek został przyjęty przy głosach:   

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Cały uzupełniony porządek obrad XXIX Sesji SWW został przyjęty przy głosach:   

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

PORZĄDEK OBRAD XXIX SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO. 27 marca 2017 r.  

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 

3A. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego uczczenia 60. 

Rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. 

4. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę Nr XXV/702/16 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa 

Wielkopolskiego na rok 2017. /druk nr 1/  

5. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne. /druk nr 2/  

6. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: oceny sytuacji na wielkopolskim rynku pracy  

i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2016 roku. /druk nr 3/   

7. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: udzielenia pomocy finansowej jednostkom 

samorządu terytorialnego w 2017 roku. /druk nr 4/  

8. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę Nr VI/86/11 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki 
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sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za 

szczególne zasługi dla sportu. /druk nr 5/  

9. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: przekształcenia Gimnazjum Specjalnego działającego 

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej w Szkołę Podstawową 

Specjalną działającą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej. 

/druk nr 6/  

10. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: utworzenia Centrum Wsparcia Rzemiosła, 

Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu. /druk nr 7/  

11. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: utworzenia Centrum Wsparcia Rzemiosła, 

Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. /druk nr 8/  

12. Podjecie uchwały SWW w sprawie: utworzenia Centrum Wsparcia Rzemiosła, 

Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie. /druk nr 9/  

13. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: utworzenia Centrum Wsparcia Rzemiosła, 

Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie. /druk nr 10/  

14. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: utworzenia Centrum Wsparcia Rzemiosła, 

Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile. /druk nr 11/  

15. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Zbąszyń, na 

zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego. /druk nr 12/ 

16. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Słupeckiemu, na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego. /druk nr 13/  

17. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Powidz, na 

zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego. /druk nr 14/  

18. Podjecie uchwały SWW w sprawie: likwidacji aglomeracji Doruchów. /druk nr 15/  

19. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: likwidacji aglomeracji Kraszewice. /druk nr 16/  

20. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: Powidzkiego Parku Krajobrazowego. /druk nr 17/  

21. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę w sprawie: utworzenia Żerkowsko – 

Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. /druk nr 18/  

22. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych 

Województwa Wielkopolskiego. /druk nr 19/  
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23. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: ustalenia treści „Listu intencyjnego o współpracy 

Województwa Wielkopolskiego (Rzeczpospolita Polska) i Czernihowskiej Obwodowej 

Administracji Państwowej (Ukraina)”. /druk nr 20/  

24. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod 

uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2017 roku 

oraz rejonizacji tych upraw. /druk nr 21/  

25. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: powierzenia przez Województwo Wielkopolskie 

Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji 

śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, 

Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany 

(planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie 

województwa wielkopolskiego. /druk nr 22/  

26. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej 

działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. /druk nr 23/  

27. Podjecie uchwały SWW zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim 

Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. /druk nr 24/  

28. Podjecie uchwały SWW w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej 

działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim 

Szpitalu Zespolonym w Koninie. /druk nr 25/  

29. Informacja nt. współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą w 2016 roku. 

/druk nr 26/  

30. Plan współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą w 2017 roku. /druk nr 27/  

31. Raport z wykonania w roku 2016 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019. /druk nr 28/  

31A. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: skargi dotyczącej niezamieszczenia  

w Biuletynie Informacji Publicznej Urz ędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu oświadczenia majątkowego Pana Andrzeja Jabłońskiego – 

dyrektora instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn oraz braku nadzoru nad 

instytucją kultury Parowozownia Wolsztyn. 
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32. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku. /druk nr 29/ 

33. Interpelacje i zapytania radnych. 

34. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 3. Wybór sekretarzy obrad.  

Sekretarzami obrad zostali wybrani  przy głosach:  

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

 radni: Ryszard Napierała oraz Marek Sowa.   

Ad. 3A. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego uczczenia 

60. Rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich.  

Radny Julian Jokś przedstawił stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 27 marca 2017 r. na okoliczność 60. Rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich:  

„ My, radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, po 60 latach od  uchwalenia 

traktatów rzymskich dających początek integracji europejskiej i dzisiejszej Wspólnocie 

Europejskiej, której celem jest „wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów” 

jesteśmy dumni, że Rzeczpospolita Polska przynależy do tej Wspólnoty.  

Do najważniejszych wartości, jakie łączą narody Unii Europejskiej, zaliczamy 

poszanowanie demokracji, praw człowieka i podstawowych wolności w każdym państwie 

członkowskim.  Wysoko cenimy dorobek Unii Europejskiej w zakresie  wdrażania polityk 

wspólnotowych, szczególnie europejskiej polityki regionalnej.   

My, radni Sejmiku Województwa zobowiązujemy się włączyć w realizację celów programu 

rzymskiego przyjętego w "Deklaracji przywódców 27 państw członkowskich oraz Rady 

Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej" w dniu  

25 marca 2017 r. dla dobra przyszłości Polski i całej Wspólnoty Europejskiej.” 

Uchwała została podjęta poprzez aklamację.  

Uchwała Nr XXIX/736/17 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
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Ad. 4. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę Nr XXV/702/16 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały 

budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXIX/737/17 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Ad. 5. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXIX /738/17 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad. 6. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: oceny sytuacji na wielkopolskim rynku pracy 

i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2016 roku. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  
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wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXIX /739/17 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad. 7. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: udzielenia pomocy finansowej jednostkom 

samorządu terytorialnego w 2017 roku. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXIX /740/17 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad. 8. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę Nr VI/86/11 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie nagród za wysokie 

wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz 

za szczególne zasługi dla sportu. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW.  

Radny Dariusz Szymczak poinformował, że nie jest członkiem żadnej Komisji, która 

opiniowała ten materiał. Zaznaczył, iż przygotowując się do sesji zastanawiał się, czy musi 

być taka dysproporcja w nagrodach dla sprawnych sportowców i grupy niepełnosprawnych. 

Zdaniem radnego jest to zbyt duża równica – 20 000 zł za złoty medal w Igrzyskach 

Olimpijskich i 8 000 zł za złoty medal w Igrzyskach Paraolimpijskich i Igrzyskach Głuchych. 

Zapytał, czy nie byłoby innej możliwości? Podkreślił, że nie składa na razie formalnej 

propozycji, tylko zwraca się z pytaniem do Zarządu – czy byłoby możliwe zmniejszenie tej 

dysproporcji?  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak odpowiedział, że to jest 

głęboko przemyślana proporcja. Wspomniał, iż odbyła się dyskusja na ten temat i było 

szeroko przygotowane uzasadnienie w sprawie wysokości nagród. Specyfika tych zawodów 

jest zupełnie inna. Ilość medali przydzielana paraolimpijczykom jest kilkakrotnie wyższa niż 

olimpijczykom. Powiedział o trochę innych kryteriach przyznawania tych medali. Podkreślił, 
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że należy zachować zdrowy rozsądek i sprawiedliwość. Nie ma to nic wspólnego z oceną 

statusu zawodników. Dodał, iż rodzaj zwodów i sposób ich konstrukcji jest taki, że 

paraolimpijczycy przywożą czasami „worek medali”, a medal olimpijski w tym sporcie 

najwyższej klasy spośród pełnosprawnych jest wydarzeniem życiowym zawodnika. Z tego 

względu te nagrody muszą być sensownie skrojone. To nie jest kwestia oszczędności, tylko 

poczucia sprawiedliwości pomiędzy grupami zawodników. Marszałek powiedział, że jeśli na 

sali  jest osoba z Departamentu Sportu to mógłby to szerzej omówić. Na zakończenie 

powtórzył, że ta kwestia została głęboko i wnikliwie przeanalizowana.  

Przewodnicząca Zofia Szalczyk zwracając się do radnego Dariusza Szymczaka 

zapytała czy odpowiedź jest wystarczająca?  

Radny Dariusz Szymczak powiedział, ze odpowiedź jest wystarczająca.   

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXIX /741/17 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad. 9. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: przekształcenia Gimnazjum Specjalnego 

działającego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej w Szkołę 

Podstawową Specjalną działającą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  

w Cerekwicy Nowej. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXIX /742/17 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Ad. 10. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: utworzenia Centrum Wsparcia Rzemiosła, 

Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXIX /743/17 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad. 11. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: utworzenia Centrum Wsparcia Rzemiosła, 

Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXIX /744/17 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad. 12. Podjecie uchwały SWW w sprawie: utworzenia Centrum Wsparcia Rzemiosła, 

Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXIX /745/17 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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Ad. 13. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: utworzenia Centrum Wsparcia Rzemiosła, 

Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXIX /746/17 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad. 14. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: utworzenia Centrum Wsparcia Rzemiosła, 

Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXIX /747/17 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad. 15. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Zbąszyń, na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXIX /748/17 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Ad. 16. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Słupeckiemu, na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXIX /749/17 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Ad. 17. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Powidz, na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXIX /750/17 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Ad. 18. Podjecie uchwały SWW w sprawie: likwidacji aglomeracji Doruchów.  

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXIX /751/17 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  



13 
 

Ad. 19. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: likwidacji aglomeracji Kraszewice. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXIX /752/17 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Ad. 20. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: Powidzkiego Parku Krajobrazowego. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXIX /753/17 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Ad. 21. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę w sprawie: utworzenia 

Żerkowsko – Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXIX /754/17 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
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Ad. 22. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: nadania statutu Zespołowi Parków 

Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXIX /755/17 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Ad. 23. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: ustalenia treści „Listu intencyjnego  

o współpracy Województwa Wielkopolskiego (Rzeczpospolita Polska) i Czernihowskiej 

Obwodowej Administracji Państwowej (Ukraina)”. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXIX /756/17 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Ad. 24. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: określenia ogólnej powierzchni 

przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa 

wielkopolskiego w 2017 roku oraz rejonizacji tych upraw. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  
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wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXIX /757/17 stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Ad. 25. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: powierzenia przez Województwo 

Wielkopolskie Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji 

i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: 

Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew 

Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na 

terenie województwa wielkopolskiego. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 36,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXIX /758/17 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Ad. 26. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej 

działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 36,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXIX /759/17 stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
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Ad. 27. Podjecie uchwały SWW zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady 

Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej 

Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 36,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXIX /760/17 stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

Ad. 28. Podjecie uchwały SWW w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej 

działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 36,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXIX /761/17 stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Ad. 29. Informacja nt. współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą  

w 2016 roku.  

Sejmik przyjął informacje do wiadomości.  

Informacja stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  

Ad. 30. Plan współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą w 2017 roku. 

Sejmik przyjął plan do wiadomości.  

Plan stanowi załącznik nr 30 do protokołu.  
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Ad. 31. Raport z wykonania w roku 2016 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019. 

Radny Marek Sowa powiedział, że każdy wie jakie zagrożenie stwarza narkomania, 

zwłaszcza wśród młodzieży. Dodał, iż martwi go niewykonanie planu wydatkowania środków 

finansowych na walkę z narkomanią – wykorzystanie środków oscyluje w granicach 76,5 %. 

Uważa, że w przypadku zagrożenia niewykonania planu powinien zostać przygotowany 

alternatywny do pierwotnego plan wydatkowania środków finansowych na działania 

profilaktyczne przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży (działania informacyjne). 

Powiedział o możliwości podjęcia innych działań z tego zakresu w ramach 

niewykorzystanych środków finansowych.   

Członek Zarządu Leszek Wojtasiak zwrócił się do radnego Marka Sowy z propozycją 

szczegółowego omówienia tego tematu na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego, na które zostanie wysłane zaproszenie. W przypadku, gdyby radnemu nie 

odpowiadał ten termin Zarząd zorganizuje indywidualne spotkanie i wysłucha podpowiedzi  

i sugestii radnego. Dodał, iż jeśli sugestie będą możliwe do zrealizowania to Zarząd z nich 

skorzysta.   

Radny Marek Sowa powiedział, że osobiście nie ma konkretnych propozycji. 

Zasugerował, aby Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego opracowała działania 

awaryjne na wypadek możliwości niewykonania planu wydatkowania środków finansowych 

przeznaczonych na ważny cel.  

Członek Zarządu Leszek Wojtasiak zauważył, że kwestia wydatkowania środków 

finansowych jest kłopotem corocznym. Dodał, iż nie ma możliwości zaplanowania wielkości 

wpływu, ponieważ nie zależy to od Województwa Wielkopolskiego. Środki, które wpływają 

w ostatnich miesiącach roku trudno wydatkować w sposób, który nie byłby chaotyczny. 

Zaznaczył, iż lepiej przesunąć je na rok następny i sporządzić racjonalny plan ich 

wydatkowania zwiększonej puli środków – tak, jak jest to aktualnie robione.  

Radny Marek Sowa podkreślił, że Województwo Wielkopolskie powinno być 

przygotowane, aby wydatkować środki finansowe jeszcze w danym roku w przypadku 

zagrożenia niewykonania planu.  Dodał, iż powinny być to działania awaryjne, ale nie 

chaotyczne.  

Radny Wiesław Szczepański powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  

w dniu 27 marca br. dokonano analizy wykonania planu finansowego Departamentu Zdrowia. 
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Komisja zasugerowała aby przyspieszyć prace nad konkursami w pierwszym półroczu 

następnego roku celem wykorzystania środków, które przechodzą z roku na rok.  Zauważył, 

że dopiero przy podziale nadwyżki środki finansowe mogą zostać przekazane na konkursy. 

Dodał, iż warto być przygotowanym na wcześniejsze ich wykorzystanie, tak jak mówił to 

radny Marek Sowa. Podkreślił, że pula środków finansowych będzie teraz większa o prawie  

6 mln zł, które pozostaje z roku 2016.  

Członek Zarządu Leszek Wojtasiak przypomniał, że wszystkie środki finansowe  

w budżecie Województwa Wielkopolskiego muszą być wydatkowane w określonym czasie. 

Zauważył, iż jeśli w grudniu miałyby zostać podjęte działania rezerwowe w celu 

wykorzystania środków finansowych, ponieważ określone kwoty wpłynęły do budżetu WW 

to będą to działania chaotyczne i nieprzemyślane. Dodał, że listy rezerwowe z wieloma 

pomysłami mogą być tworzone. Podkreślił jednak, iż beneficjent, który otrzymuje środki 

finansowe ma ograniczony termin ich wykorzystania. Podejmowanie działań w dwóch – 

trzech ostatnich tygodniach roku nie jest dobrym pomysłem.  

Radny Wiesław Szczepański Zauważył, że Członek Zarządu Leszek Wojtasiak nie 

zrozumiał jego wypowiedzi. Powtórzył swoją propozycję, aby już na początku roku 

przygotowywać konkursy celem wykorzystania środków finansowych, które przeszły  

z ubiegłego roku. Podkreślił, i ż nie mówił o chaotycznym wykorzystywaniu ww. środków na 

koniec roku. Zasugerował, aby Województwo było przygotowane do ogłoszenia konkursów 

wtedy, kiedy środki finansowe będą zatwierdzone.  

Członek Zarządu Leszek Wojtasiak powiedział, że aktualnie tak to jest robione. 

Dodał, iż aktualnie Województwo Wielkopolskie ma dostępnych ponad dwadzieścia mln zł,  

a plany finansowe są opracowane na powyżej trzydzieści mln zł. Zapytał na jaką kwotę 

musiałyby być przygotowane plany finansowe, aby były zadowalające? Zaznaczył, że 

pierwszą część swojej odpowiedzi kierował do radnego Marka Sowy, a teraz odniósł się do 

wypowiedzi radnego Wiesława Szczepańskiego. Podkreślił, i ż z większym zapasem 

planowane jest zawsze to, co jest możliwe, jednak nie wszystkie inwestycje można 

przewidzieć.  

Radny Marek Sowa zwrócił się do Członka Zarządu Leszka Wojtasiaka z pytaniem – 

czy drukowanie ulotek informacyjnych dla młodzieży będzie działaniem chaotycznym, czy 

nie? Zdaniem radnego przynajmniej takie działania mogłyby być przygotowane.  
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Członek Zarządu Leszek Wojtasiak podkreślił, że takie działanie także będzie 

chaotyczne – rozdanie  300 tys. ulotek w ciągu jednego tygodnia grudnia będzie chaotyczne. 

Zwrócił uwagę na przebieg przetargu, który miałby być przeprowadzony na wydrukowanie  

i dystrybucję takiej ilości ulotek.  

Sejmik przyjął raport do wiadomości.  

Raport stanowi załącznik nr 31 do protokołu.  

Ad. 31A. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: skargi dotyczącej niezamieszczenia  

w Biuletynie Informacji Publicznej Urz ędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu oświadczenia majątkowego Pana Andrzeja Jabłońskiego – 

dyrektora instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn oraz braku nadzoru nad 

instytucją kultury Parowozownia Wolsztyn. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak sprostował pomyłkę pisarską  

w przedmiotowym projekcie uchwały – w podstawie prawnej, w nawiasie jest zapis  

Dz. U. z 2013 r., a powinno być Dz. U. z 2016 r. poz. 23. Przeprosił za zaistniały błąd 

pisarski.   

Radny Wiesław Szczepański powiedział, że Komisja Rewizyjna w dniu 27 marca br. 

rozpatrywała powyższy projekt uchwały pomimo, iż stwierdziła, że materiał jest 

niekompletny, gdyż był parafowany tylko przez Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka. 

Członkowie Komisji zastanawiali się nad jedną rzeczą – kto powinien Pana Andrzeja 

Jabłońskiego powiadomić o tym? Dodał, że ta jednostka jest tylko w ¼ własnością 

Województwa Wielkopolskiego, gdyż powołały ją cztery podmioty. Wyraził zrozumienie, iż 

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wziął na siebie obowiązek publikacji. Poinformował, że 

Komisja Rewizyjna chciała dowiedzieć się, kto jest winowajcą nieopublikowania 

oświadczenia majątkowego. Stwierdził, iż nie wyciągnięto konsekwencji wobec jednej  

i drugiej strony. Na zakończenie powiedział, że skarga jest zasadna i Komisja Rewizyjna 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.  

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak potwierdził, iż cztery podmioty są 

organizatorem instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn. Dodał, że jest ona w rejestrze 

Marszałka Województwa, w związku z tym podmiotem właściwym jest Samorząd 

Województwa. Poinformował, iż dyrektor instytucji jest zatrudniany przez Zarząd 
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Województwa Wielkopolskiego. Tak jak to było zauważone dyrektor nie złożył oświadczenia 

majątkowego, co jest pewną nieuwagą, niedopatrzeniem. Na koniec zaznaczył, iż bierze to 

zobowiązanie na siebie.  

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 36,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXIX /762/17 stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

Ad. 32. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku. 

Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 33 do protokołu.  

Ad. 33. Interpelacje i zapytania radnych.  

a) Kazimierz Pałasz 

− Radny zawnioskował o poparcie apelu Burmistrza Miasta Dąbie dotyczącego projektu 

renowacji budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu, z którym zwrócił się między innymi             

do Radnego Kazimierza Pałasza (etap I – koszt ponad 500 000 złotych)                                             

– pismo Burmistrza Miasta Dąbie (dokument stanowi załącznik do interpelacji)                                       

prośba o odpowiedź do Zarządu Województwa Wielkopolskiego (w formie pisemnej)             

o dofinansowanie przedsięwzięcia z budżetu Województwa Wielkopolskiego                                   

w formie dotacji dla Gminy Dąbie w kwocie 360 000 złotych – (Miasto Dąbie nie 

posiada wystarczającej kwoty - środków finansowych na przeprowadzenie pełnego 

zakresu prac remontowych (na terenie Gminy znajduje się Muzeum byłego Obozu 

Zagłady w Chełmnie nad Nerem – zwiedzający uczestniczą również w spotkaniach 

organizowanych w Ratuszu). Zdaniem radnego renowacja budynku Ratusz jest  

w pełni uzasadniona.  

b) Waldemar Witkowski  

− Radny poruszył kwestię dotyczącą możliwości przywrócenia przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego ruchu kolejowego (przewozów kolejowych) do 

Międzychodu oraz Ziemi Międzychodzkiej (projekt obejmujący Pojezierze 

Międzychodzko - Sierakowskie m. in. gminę Chrzypsko Wielkie). 
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− Radny zwrócił się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka 

jako kierownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z prośbą 

dotyczącą rozważenia możliwości utworzenia w budynku Urzędu palarni dla 

pracowników (uznał za nieeleganckie i niezgodne z prawem palenie papierosów przy 

budynku, zasugerował wykorzystanie galerii znajdującej się na powietrzu, na  

VII pi ętrze po zachodniej stronie budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego).  

c) Marek Sowa 

− Radny złożył zapytanie (w imieniu własnym, Wójta Gminy Stanisława Waligóry oraz 

mieszkańców tej gminy) do Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego                              

Wojciecha Jankowiaka dotyczące możliwości budowy dodatkowych przystanków 

klejowych na żądanie w Gminie Włoszakowice przez Spółkę Koleje Wielkopolskie 

Sp. z. o. o. (we wsiach na terenie tej gminy) ze względu na wzrost ilości 

mieszkańców, którzy mogliby dzięki temu skorzystać z usług Spółki.       

d) Radny Ryszard Napierała i Przewodnicząca Zofia Szalczyk 

− Radny złożył zapytanie dotyczące pisma wystosowanego do Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego przez samorządy gmin (wójtów, burmistrzów) 

Regionu III Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego (ponad 185 000 

mieszkańców z 18 gmin /region północno-zachodniej Wielkopolski/), które wpłynęło 

do Kancelarii Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyjaśnienia  

wątpliwości i obaw dotyczących  różnic w projekcie Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym 

przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego w lutym 2017 roku,  

w stosunku do projektu Planu zatwierdzonego w miesiącu sierpniu 2016 roku. 

e) Przewodnicząca Zofia Szalczyk 

− Przewodnicząca    Zofia    Szalczyk    złożyła   pisemną   interpelację   za   

pośrednictwem  Kancelarii Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczącą 

podjęcia działań na rzecz poprawy infrastruktury drogowej w miejscowości Wroniawy 

poprzez zainstalowanie sygnalizacji świetlnej. 
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f) Radny Sławomir Hinc  

− Radny złożył interpelację do Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego                      

Leszka Wojtasiaka dotyczącą e-maili, które docierają (są adresowane) do dyrektorów 

placówek  służby zdrowia podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego  

o treści, która przytoczył: „Reprezentuję Fundację Na Rzecz Rozwoju Nauk 

Medycznych z Poznania. Jestem pełnomocnikiem do spraw utworzenia Wyższej 

Uczelni Medycznej w Kaliszu za aprobatą na współpracę merytoryczną z podmiotami 

leczniczymi Samorządu Województwa Wielkopolskiego wyrażoną przez Leszka 

Wojtasiaka Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Zwracam się z prośbą 

do dyrektora o przygotowanie obszernych odpowiedzi na zagadnienia zawarte  

w załączonym pliku. Dotyczą one opisu podmiotu, którym pan zarządza. Bardzo 

ważne jest, aby opis szpitala zawierał wszelkie informacje dotyczące między innymi 

innowacyjnych rozwiązań, technologii jakie może zaoferować szpital. Powyższy opis 

będzie stanowił bardzo ważny element, który dołączymy do wniosku do Ministerstwa  

w sprawie utworzenia wydziału lekarskiego uczelni medycznej, która w przyszłości 

będzie kształcić kadrę lekarską. Dodatkowo proszę o podpisanie i opieczętowanie listu 

intencyjnego. Dodatkowo jeszcze w tym tygodniu prześlę wzór porozumienia 

pomiędzy Fundacją, założycielem Wyższej Uczelni Medycznej, a państwa szpitalem.                                    

Porozumienie będzie dotyczyć praktyk studenckich oraz wymiany merytorycznej               

pomiędzy stronami”.  

Radny zwrócił się z prośbą o potwierdzenie prawdziwości ww. maila, trafiającego 

według jego potwierdzonej wiedzy przynajmniej do jakiejś części wojewódzkich placówek 

medycznych, który być może kierowany jest do podmiotów poza wiedzą Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego (wskazanie na aprobatę Członka Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego Leszka Wojtasiaka może być niezgodne z prawdą), co jeśli znajdzie 

potwierdzenie, będzie wymagało podjęcia działań korygujących powyższe informacje.  Jeśli 

jednak przytoczony mail jest zgodny z prawdą, to radny poprosił o wyjaśnienie 

merytorycznych przesłanek jakimi kierował się Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

wybierając Fundację Na Rzecz Rozwoju Nauk Medycznych w Poznaniu do podejmowania 

działań, docelowo prowadzących do powołania uczelni medycznej, której studenci mieliby  

w wojewódzkich placówkach medycznych praktyki. Przyznał, iż sprawdził że przedmiotowa 

Fundacja została powołana we wrześniu 2016 roku, (zdaniem radnego dość to młoda 
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Fundacja), a już pozwala sobie na kreowanie wizerunków rozwoju jednostek służby zdrowia 

w województwie wielkopolskim. 

Zdaniem radnego, jeżeli przedmiotowa Fundacja zwraca się w przytoczonej formule 

do placówek, to musiała zostać już zawarta jakaś umowa wstępna pomiędzy Zarządem 

Województwa Wielkopolskiego, a Fundacją). W związku z powyższym zapytał o treść tej 

umowy. 

Zapytał, dlaczego wiedza dotycząca podobnych kwestii  nie jest przekazywana 

Radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniach                                         

Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego (wiedza pozyskana od dyrektorów placówek służby 

zdrowia). 

g) Radny Dariusz Szymczak 

− Radny Dariusz Szymczak złożył interpelacje pisemne w sprawach:                             

przestrzegania przepisów dotyczących unieszkodliwiania odpadów medycznych                        

przez podmioty lecznicze podległe Województwu Wielkopolskiemu zgodnie z Ustawą                        

o odpadach  na terenie Województwa Wielkopolskiego oraz zatrudniania 

pracowników w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej podległych 

Województwu Wielkopolskiemu.  

Poza tym interpelacje na piśmie złożyli Radni: 

− Jan Pikulik (2 interpelacje do Marszałka Województwa Wielkopolskiego) w sprawie 

1. odbudowy krótkiego odcinka chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 242  

w miejscowości Dobrzyniewo, Gm. Wyrzysk;  

2. utwardzenia pobocza przylegającego do drogi wojewódzkiej 242 w miejscowości 

Szczerbin, Gm. Łobżenica. 

− Leszek Bierła w sprawie „wykupu gospodarstw rolniczych z terenu budowlanego 

zalewu na rzece Prosna w Wielowsi Klasztornej”. 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak w odpowiedzi na prośbę                

radnego Waldemara Witkowskiego dotyczącą możliwości utworzenia w budynku Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego palarni dla pracowników oznajmił, że 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozważy taką kwestię. Zapewnił  

o niedyskryminowaniu palaczy. Powiedział, że teren przy ścianie budynku Urzędu nie jest 
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terenem publicznym. Poinformował, że postulat dotyczący zorganizowania palarni nie był 

zgłaszany przez pracowników. 

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak odnosząc się                       

do zapytania Radnego Waldemara Witkowskiego dotyczącą możliwości przywrócenia               

przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego ruchu kolejowego (przewozów kolejowych) 

z Poznania do Międzychodu (odcinek o długości 68 kilometrów) oświadczył, że                        

koszt modernizacji krajowej linii kolejowej Poznań – Międzychód (odcinek przez Pniewy)                                  

to kwota około 300 milionów złotych (nie zostało sporządzone zestawienie danych                    

dotyczące zainteresowania podróżnych tą linią oraz nie został opracowany projekt              

dotyczący realizacji przedsięwzięcia). 

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak dodał, że                           

koszt uruchomienia na tej linii to minimum 6 par pociągów w ciągu doby                               

(roczna rekompensata w kwocie około 6 milionów złotych /przepływ osób na poziomie                       

średniej wojewódzkiej/, zakup trzech, czterech szynobusów dla zapewnienia utrzymania 

ruchu pasażerskiego na tym odcinku). 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego nie posiada środków finansowych                                      

na realizację przedsięwzięcia (z budżetu Województwa Wielkopolskiego jak również                       

ze środków unijnych). 

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak odnosząc się 

do zapytania Radnego Marka Sowy dotyczącego możliwości budowy dodatkowych 

przystanków klejowych na żądanie w Gminie Włoszakowice przez Spółkę Koleje 

Wielkopolskie Sp. z. o.o. (we wsiach na terenie tej gminy) ze względu   na wzrost ilości 

mieszkańców oznajmił, że na wniosek Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego 

Wojciecha Jankowiaka zostanie sporządzona analiza dotycząca możliwości lokalizacji tych 

przystanków.   

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak odnosząc się                            

do zapytania dotyczącego e-maili, które docierają do dyrektorów placówek                        

służby   zdrowia  podległych  Samorządowi  Województwa  Wielkopolskiego  odpowiedział, 

iż aby udzielić odpowiedzi w tej sprawie należy dokonać pewnego wprowadzenia. 

Jednocześnie zaznaczył, iż nie widzi niczego zdrożnego, że fundacja zwraca się do 

podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego z prośbą  

o możliwość współpracy w zakresie praktyk studentów z kierunków medycznych, o ile nie 
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powoduje to obciążenia finansowego po stronie szpitali. Ponadto zaznaczył, iż na terenie 

południowej Wielkopolski zauważalne są braki w zasobach kadr medycznych. Następnie 

poinformował, iż rok wcześniej zwrócił się do niego Radny Sławomir Hinc w sprawie 

możliwości zorganizowania spotkania z Dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. 

Na spotkaniu w towarzystwie Radnego pojawił się Rektor Wyższej Szkoły Pedagogiki  

i Administracji przynosząc pismo w sprawie chęci zawarcia umowy w zakresie wspólnego 

kształcenia studentów na wydziale lekarskim, który miał powstać na tej uczelni. Stwierdził, iż 

projekt umowy zawierał szereg zobowiązań nałożonych na szpital i w związku z powyższym 

nie wydał zgody na zawarcie współpracy. Tym nie mniej zezwolił na prowadzenie negocjacji 

w celu zmiany proponowanych zapisów umowy z korzyścią dla szpitali, które zakończyły się 

podpisaniem porozumień, stanowiących podstawę do ubiegania się przez WSPiA o zgodę na 

utworzenie nowego wydziału. Zaznaczył, iż dziwi go postawa Radnego Sławomira Hinca, 

który oburza się faktem wyrażenia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego zgody na 

podjęcie przez zewnętrzną fundację działań zmierzających do podjęcia w współpracy  

z wojewódzkimi podmiotami leczniczymi, gdy sam działając w porozumieniu z władzami 

innej uczelni zabiegał o nawiązanie tożsamej współpracy. 

Ad. Vocem 

Radny Sławomir Hinc powiedział, iż nie wyrażał oburzenia, a zadał jedynie pytanie. 

Oświadczył, iż w jego przekonaniu nie otrzymał odpowiedzi na żadne z nich. Potwierdził fakt 

organizacji spotkania władz WSPiA z Dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. 

Zaznaczył, iż nie widzi nic zdrożnego w swoim zachowaniu, gdyż nie posiada żadnego 

wpływu na decyzje podejmowane przez władze szpitala – w przeciwieństwie do członka 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który jest odpowiedzialny za realizację zadań  

z zakresu ochrony zdrowia. Zauważył, że jego pytanie wynikało z faktu, iż fundacja została 

utworzona kilka miesięcy temu, a z treści maila można odczytać, że jej działania są 

rekomendowane przez członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Powiedział, iż jego 

praca na uczelni jest wynikiem ukończenia studiów wyższych oraz uzyskania stopnia 

naukowego doktora, a przy okazji realizacją powołania naukowego oraz, że życzy tego 

wszystkim, którzy z nauką się zmagają. Podkreślił, i ż nie ukrywa działań podejmowanych na 

rzecz WSPiA oraz ponowił swoje zapytanie, czy omówiona przez niego wiadomość e-mail 

odpowiada rzeczywistości, a jeśli tak, to z czego wynika wybór ww. fundacji, czy są już 

wstępne ustalenia w tej sprawie oraz dlaczego radni Województwa Wielkopolskiego 

dowiadują się o tym fakcie od kierowników placówek, którzy wyrażają swoje obawy w tym 
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zakresie. Powiedział, iż dostrzega możliwość podjęcia ww. współpracy przez szpitale  

z korzyścią dla nich, ale niezbędny jest w tym aspekcie dialog wszystkich zainteresowanych. 

Ad. Vocem 

Członek Zarządu Leszek Wojtasiak powiedział, iż do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wpłynęło pismo od ww. Fundacji z zapytaniem  

o możliwość prowadzenia przez nią rozmów ze szpitalami. Podkreślił, i ż nie wydawał 

szpitalom żadnych zaleceń w zakresie podjęcia współpracy z przedmiotową Fundacją,  

a jedynie wyraził zgodę na podjęcie rozmów przez Fundację z poszczególnymi placówkami 

leczniczymi. 

Ad. 34. Zamknięcie posiedzenia. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk 

zamknęła XXIX sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

Protokół sporządzili:  

Patrycja Burakowska  

 

Paweł Kos 

 


