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PROTOKÓŁ NR LI/14  

LI sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z 27 października 2014 r. 

 

LI sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się 27 października 2014 r. 

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

 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

 Obrady otworzył Lech Dymarski, Przewodniczący Sejmiku Województwa 

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

SWW wzięło udział 33 radnych, według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu. 

 W posiedzeniu uczestniczyli także członkowie Zarządu Województwa 

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

protokołu).  

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski przywitał obecnego na sali Posła do 

Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba.  

 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 Głos zabrał radny Zbigniew Czerwiński, który zaproponował wprowadzenie 

do porządku obrad niniejszej sesji punkt pn. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

Stanowiska w sprawie finansowania świadczeń onkologicznych. Mówca zaznaczył, iż temat 

stanowiska został już omówiony przez przedstawicieli Klubów Radnych SWW. Wniosek 

został przyjęty jednogłośnie i wprowadzony do porządku obrad niniejszej Sesji jako 

punkt 28 D. 

Przewodniczący SWW Lech Dymarski zaproponował wprowadzenie do porządku obrad 

następujących punktów: 
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- Podjecie uchwała w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum 

Okręgowym w Lesznie. Wniosek został przyjęty przy 30 głosach za i 3 głosach 

wstrzymujących – wprowadzony do porządku obrad niniejszej Sesji jako punkt 28 A. 

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu statutu Muzeum Państwa Polskiego 

w Gnieźnie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie i wprowadzony do porządku obrad 

niniejszej Sesji jako punkt 28 B. 

- Podjęcie  Uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Wojciecha Bogusławskiego 

w Kaliszu. Wniosek został przyjęty jednogłośnie i wprowadzony do porządku obrad 

niniejszej Sesji jako punkt 28 C. 

- Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Rehabilitacji im. Prof. 

Mieczysława Walczaka w Osiecznej. Wniosek został przyjęty jednogłośnie i wprowadzony 

do porządku obrad niniejszej Sesji jako punkt 28 E. 

 

Porządek obrad uzupełniony o 5 punktów został przyjęty jednogłośnie: 

 

PORZĄDEK OBRAD  

LI SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

27 października  2014 r/godz.1200/.  

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  XL/785/13 SWW z dn. 16  grudnia 2013r. w 

sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014.    /druk nr 1  / 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/784/13 SWW z dn. 16 grudnia 2013r. w 

sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 r. i lata 

następne.  /druk nr 2 / 

6. Informacja o realizacji zadań rzeczowych i finansowych przez placówki ochrony zdrowia, 

dla których Sejmik Województwa Wielkopolskiego jest organem tworzącym za I półrocze 

2014 r. /druk nr 3  / 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu zadań Samorządu 

Województwa dotyczących działania na rzecz modernizacji istniejącej bazy placówek 

prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu i 

współuzależnionych, a także wspieranie stwarzania warunków sprzyjających powstawaniu 

nowych placówek i ich wyposażaniu oraz poprawy stanu psychofizycznego i funkcjonowania 

społecznego osób uzależnionych od alkoholu. /druk nr  4 / 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w 

Śremie. /druk nr 5  / 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Rehabilitacyjnego dla dzieci w 

Poznaniu- Kiekrzu. /druk nr  6 / 

10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego w roku szkolnym 2013/2014./druk nr 7  / 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Koło. /druk nr 8  / 

12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Dolsk. /druk nr  9 / 

13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Trąbczyn, gmina Zagórów. /druk nr 

10  / 

14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Kawęczyn. /druk nr  11 / 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poznań. /druk nr  12 / 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mosina- 

Puszczykowo. /druk nr  13 / 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kołaczkowo. /druk nr  14 / 

18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. /druk 

nr15  / 

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 

dróg  wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się na 

terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023”. /druk nr  16 / 

20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 

linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pociągów na rok znajdujących się na 

terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023”. /druk nr 17  / 
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21. Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Wielkopolskiego na lata 2011-2013. /druk nr  18 / 

22. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia projektu statutu Muzeum Pierwszych Piastów na 

Lednicy. /druk nr  19 / 

23. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni w budynku 

położonym w Poznaniu przy ul. Prusa 3. /druk nr  20  / 

24.Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów ustalania dla samorządów powiatowych kwot 

środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych 

fakultatywnych zadań. /druk nr  21  / 

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania w zakresie 

bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich 

położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kościan, Gminie Miejskiej 

Kościan. /druk nr  22  / 

26. Informacja z przebiegu działalności Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i jego  

komisji w IV kadencji ( lata 2010-2014). /druk nr  23  / 

27. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, 

przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, marszałka i wicemarszałków 

województwa, członków zarządu województwa, skarbnika województwa, kierowników  

wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje 

administracyjne w imieniu Marszałka Województwa. /druk nr 24  / 

28.Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku . /druk nr   25   / 

28A. Podjecie uchwała w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum 

Okr ęgowym w Lesznie 

28B. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu statutu Muzeum Państwa Polskiego 

w Gnieźnie 

28C. Podjęcie  Uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Wojciecha 

Bogusławskiego w Kaliszu 
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28D. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska w sprawie finansowania 

świadczeń onkologicznych 

28E Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Rehabilitacji im. Prof. 

Mieczysława Walczaka w Osiecznej 

29.Interpelacje i zapytania radnych. 

30. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 3. Wybór sekretarzy obrad. 

 Sekretarzami obrad zostali jednogłośnie wybrani radni: Tatiana Sokołowska oraz 

Maciej Wituski  

 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/785/13 SWW z dn. 16  grudnia 

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

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr LI/967/14 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/784/13 SWW                                             

z dn. 16 grudnia 2013r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2014 r. i lata następne.   

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr LI/968/14 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 



 7

Ad. 6. Informacja o realizacji zadań rzeczowych i finansowych przez placówki ochrony 

zdrowia, dla których Sejmik Województwa Wielkopolskiego jest organem tworzącym za 

I półrocze 2014 r. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu zadań 

Samorządu Województwa dotyczących działania na rzecz modernizacji istniejącej bazy 

placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od 

alkoholu i współuzależnionych, a także wspieranie stwarzania warunków sprzyjających 

powstawaniu nowych placówek i ich wyposażaniu oraz poprawy stanu psychofizycznego 

i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr LI/969/14 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Pielęgnacyjno - 

Opiekuńczego w Śremie. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr LI/970/14 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 

 Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Rehabilitacyjnego dla 

dzieci w Poznaniu- Kiekrzu. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr LI/971/14 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Ad. 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego w roku szkolnym 2013/2014. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Koło. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr LI/972/14 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Dolsk. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr LI/973/14 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Trąbczyn, gmina Zagórów. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr LI/974/14 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Kawęczyn. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr LI/975/14 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poznań. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr LI/976/14 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę  w sprawie wyznaczenia aglomeracji 

Mosina- Puszczykowo. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr LI/977/14 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kołaczkowo. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr LI/978/14 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

 

 Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr LI/979/14 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed 

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

znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023”. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 
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Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr LI/980/14 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

 

Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed 

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

znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023”. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr LI/981/14 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

 

Ad. 21. Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2013. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości. 

 

 

Ad. 22. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia projektu statutu Muzeum Pierwszych 

Piastów na Lednicy. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr LI/982/14 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

 

Ad. 23. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni w 

budynku położonym w Poznaniu przy ul. Prusa 3. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  
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Uchwała Nr LI/983/14 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

 

Ad. 24. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów ustalania dla samorządów powiatowych 

kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz 

finansowanie innych fakultatywnych zadań. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr LI/984/14 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

 

Ad. 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania w 

zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg 

wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kościan, 

Gminie Miejskiej Ko ścian. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr LI/985/14 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

 

Ad. 26. Informacja z przebiegu działalności Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i 

jego  komisji w IV kadencji ( lata 2010-2014). 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Sejmik przyjął informację do wiadomości.  

 

 

Ad. 27. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, 

przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, marszałka i 

wicemarszałków województwa, członków zarządu województwa, skarbnika 
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województwa, kierowników  wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych 

oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Sejmik przyjął informację do wiadomości.  

 

 

Ad. 28. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 

okresie pomiędzy sesjami Sejmiku. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości.  

 

 

Ad. 28 A. Podjecie uchwała w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy 

Muzeum Okręgowym w Lesznie. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr LI/986/14 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

 

Ad. 28 B. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu statutu Muzeum Państwa 

Polskiego w Gnieźnie. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr LI/987/14 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

 

Ad. 28 C. Podjęcie  Uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Wojciecha 

Bogusławskiego w Kaliszu. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 
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Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr LI/988/14 stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski zarządził 10-minutową przerwę w obradach 

niniejszej Sesji. Następnie wznowiono obrady. 

  

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski poinformował, iż proponowany tekst 

stanowiska SWW w sprawie finansowania świadczeń onkologicznych został rozdany radnym. 

 

 

Ad. 28 D. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska w sprawie finansowania 

świadczeń onkologicznych. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr LI/989/14 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

 

Ad. 28 E. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Rehabilitacji im. Prof. 

Mieczysława Walczaka w Osiecznej. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr LI/990/14 stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

 

Ad. 29. Interpelacje i zapytania radnych. 

a) Marek Sowa 

 - Radny podniósł problem dotyczący Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Lesznie. Dotarły do niego informacje, że są tam prowadzone prace przygotowawcze celem 
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zmniejszenia ilości łóżek na oddziale dziecięcym. Jeśli informacje te są prawdziwe, mówca 

poprosił o uzasadnienie ww. sytuacji. Zwrócił uwagę, iż w zbliżającym się okresie jesienno-

zimowym, wiele dzieci choruje i niejednokrotnie zdarza się, że konieczna jest ich 

hospitalizacja. Brak miejsc w szpitalu może skutkować odsyłaniem chorych do innych 

jednostek. Ponadto, obecnie notuje się niewielki wzrost urodzeń mieszkańców Leszna, 

a zatem bezcelowym byłoby zmniejszenie liczby łóżek. 

 

 Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak zapowiedział, iż do ww. 

sytuacji odniesie się pisemnie Wicemarszałek Mateusz Klemenski, który obecnie zastępuje go 

podczas spotkania marszałków w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.  

 

 

b) Seweryn Kaczmarek 

 - Mówca poruszył kwestię przyszłości spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. Zwrócił 

uwagę, iż jej pracownicy – a jest ich ponad tysiąc – są zaniepokojeni obecną sytuacją spółki. 

Poprosił o informacje, jakie są efekty  rozmów w ww. sprawie? Czy planuje się dokonać fuzji 

ze spółką Koleje Wielkopolskie, a jeśli tak, to jaki będzie statut dotychczasowych 

pracowników Przewozów Regionalnych? Czy przewiduje się, że w skutek fuzji dokonywane 

będą zwolnienia pracowników? 

 

 Odpowiedzi udzielił Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech 

Jankowiak. Mówca potwierdził, że w spółce Przewozy Regionalne panuje pewien niepokój – 

związany z trwającą od kilku miesięcy restrukturyzacją Przewozów Regionalnych – a także 

krążą informacje, że być może jeszcze przed wyborami dojdzie do strajku jej pracowników. 

Obecny dług spółki wynosi ok. 1,2 mld zł, a póki nie zostanie ona oddłużona, nie ma 

możliwości przeprowadzenia jakichkolwiek zmian. Jedna z koncepcji zakłada oddłużenie 

spółki kwotą równą wymagalnemu zadłużeniu, czyli ok. 600 mln zł oraz 150 mln na sam 

proces. Kwota 750 mln zł miałaby być wykorzystana w następujący sposób: inwestor 

strategiczny, jakim jest Agencja Rozwoju Przemysłu, która tą kwotą wchodzi do spółki, 

obejmuje udziały, a województwa godzą się na obniżenie wartości nominalnej. Tym 

sposobem Agencja Rozwoju Przemysłu stanie się większościowym udziałowcem Przewozów 

Regionalnych. Mówi się, iż po przeprowadzeniu całego procesu oddłużania, Agencja zbędzie 
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udziały na rzecz województw, a w przypadku, gdyby województwa ich nie chciały ich 

odkupić, może sprzedać je komukolwiek na rynku. Przed przystąpieniem do realizacji ww. 

planu, województwa muszą podpisać umowy 5-letnie na wykonywanie przewozów przez 

spółkę na określonych warunkach. M.in. jednym z warunków jest to, że kwoty za 

pociągokilometr dla województwa wielkopolskiego byłyby wyższe, gdyż stanowiłyby średnią 

w skali całego kraju (podwyżki stanowiłyby kwotę ok. 20mln rocznie). Mówca 

poinformował, że w zeszłym tygodniu na spotkanie w Warszawie przyjechało 

7 przedstawicieli województw, które zdecydowały się podpisać ww. porozumienie, 

2 przedstawicieli z województw, które nie zgadzają się na podpisanie umów (województwo 

wielkopolskie i województwo małopolskie), a 7 województw nie oddelegowało swoich 

przedstawicieli w ogóle. Podkreślił, że województwo wielkopolskie nie jest przeciwne 

restrukturyzacji i podpisze porozumienie, jednak na innych warunkach. 

W związku z sytuacją, jaka pojawiła się po spotkaniu w Warszawie, władze 

związkowe przygotowały protest pracowników. Oczekują, że województwa do 

31 października br. podpiszą porozumienia, w przeciwnym razie rozpocznie się strajk na 

kolei. Wicemarszałek poinformował, iż w dniu dzisiejszym miało miejsce spotkanie 

z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych spółki Przewozy Regionalne Oddział 

w Poznaniu. Na spotkaniu podkreślono, iż jest chęć restrukturyzacji spółki i rozwoju 

przewozów regionalnych na terenie Wielkopolski – wykonywanych przez Przewozy 

Regionalne bądź Koleje Wielkopolskie. Ww. porozumienie ze strony województwa 

wielkopolskiego nie może być jednak podpisane do 31 października. Na zakończenie 

zaakcentował, iż podczas spotkania przedstawiciele związków przejawiali bardzo duże 

zrozumienie, jednak niepokoją się o swoje miejsca pracy. Raz jeszcze podkreślił, 

że województwo nie ma zamiaru ograniczać przewozów regionalnych, a wręcz przeciwnie – 

dążyć do ich rozwoju.  

 

 

c) Franciszek Marszałek 

Mówca, korzystając z okazji, iż jest to ostatnia sesja SWW IV kadencji, w imieniu 

Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, podziękował radnym, Członkom Zarządu 

oraz Przewodniczącym Klubów za 4-letnią współpracę. 
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d) Waldemar Witkowski  

 - Mówca podziękował radnym województwa wielkopolskiego oraz pracownikom 

UMWW, dzięki którym praca radnych była znacznie łatwiejsza. Przypomniał także, 

że zabiegi Klubu Radnych SLD ws. budowy Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu nie miały 

odbyć się kosztem budowy nowej siedziby UMWW. Warunki pracy są niezwykle istotne dla 

efektywności pracowników, a warunki panujące w dotychczasowych budynkach nie 

przynoszą satysfakcji z pracy. Klub Radnych SLD miał jedynie uwagi co do finansowania 

inwestycji – szpital powinien być budowany ze środków własnych, a UMWW mógłby być 

budowany w ramach partnerstwa prywatno-publicznego. Takie działanie przyniosłoby 

korzyść 200mln zł, które przeznaczyć można by było na rozpoczęcie inwestycji budowy 

szpitala.  

 

 Do wypowiedzi radnego odniósł się Marszałek Marek Woźniak. Zwrócił uwagę, 

iż przedmówca przestawił kolejną wersję stanowiska Klubu Radnych SLD ws. budowy 

szpitala. Dotychczas to właśnie radni Klub SLD – pomimo wcześniejszej, jednogłośnej 

decyzji o budowie siedziby UMWW – usiłowali zapomnieć o tym, iż opowiedzieli się za 

budową nowej siedziby Urzędu i wykorzystywali ten fakt pod względem politycznym. 

Przypomniał, iż decyzja o budowie biurowca zapadła 15 lat temu, a o budowie szpitala 6 lat 

temu, a przez cały ten czas Klub Radnych SLD zmieniał swoje opinie co do ww. inwestycji.  

 

- Radny odniósł się do tematu dotyczącego Wielkopolskiego Centrum Onkologii 

w Poznaniu. Zaapelował do Zarządu Województwa, aby przez ostatnie dni swojej działalności 

skupił się na wyegzekwowaniu niezapłaconych świadczeń dla WCO. Sytuacja, jaka obecnie 

panuje w jednostce, powoduje, iż lekarze powinni odmawiać pacjentom świadczenia usług.  

 

 

 e) Zbigniew Czerwiński 

 - Mówca podziękował wszystkim radnym oraz pracownikom Urzędu za dobrą 

współpracę. Wyraził nadzieję, iż nowo wybrany Sejmik będzie mógł jeszcze efektywniej 

pracować. 
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- Radny zwrócił uwagę, iż nie udało się do końca rozwiązać wszystkich kwestii, które 

pojawiły się pod koniec IV kadencji SWW. Przypomniał, iż podczas ostatniej, Nadzwyczajnej 

Sesji SWW, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Hieronim Urbanek, który 

wówczas był jeszcze Przewodniczącym Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury 

Technicznej. W związku z zaistniała sytuacją, radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość, złożyli 

wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o uchylenie ww. decyzji, który nie został jeszcze 

rozpatrzony. Na drugi dzień, po Sesji Nadzwyczajnej, radny Hieronim Urbanek, złożył 

oświadczenie o rezygnacji z przewodniczenia Komisji Planowania Przestrzennego 

i Infrastruktury Technicznej, a zatem obecnie Komisja ta nie ma Przewodniczącego. 

Zaapelował, aby na przyszłość konsultować projekty uchwał z prawnikami, aby nie miały 

miejsca takie sytuacje, jak powyższa.  

 

 Do wypowiedzi radnego odniósł się Przewodniczący SWW Lech Dymarski, który 

przypomniał, iż Komisja Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej pod 

przewodnictwem radnego H. Urbanka planowo zakończyła działalność w IV kadencji SWW 

i złożyła sprawozdanie ze swojej pracy. Radny H. Urbanek złożył rezygnację z funkcji 

Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej 

niezwłocznie po wyborze na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Mówca zaznaczył, 

iż nie było konieczności, aby radny H. Urbanek złożył rezygnację jeszcze przed głosowaniem 

i wyborem na Przewodniczącego innej Komisji, gdyż nie mógł mieć pewności, że zostanie 

wybranym.  

 

 Głos zabrał także Marszałek Marek Woźniak, który podkreślił, że uchwała o wyborze 

radnego H.Urbanka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej była całkowicie prawidłowo. 

Oczywistym jest, że nie można łączyć dwóch takich samych funkcji, jednak w ustawie 

o samorządzie województwa nie ma zapisu o tym, że nie można wybrać radnego, który jest 

przewodniczącym innej komisji. Po wyborze konieczne jest złożenie rezygnacji z któreś 

funkcji, ale nie jest określony czas, kiedy taką rezygnację należy złożyć. Na zakończenie 

przypomniał, że zgodnie z planem Komisja Rewizyjna w październiku i listopadzie powinna 

zająć się jeszcze kilkoma kwestiami, jednak przez zaskarżenie uchwały do Wojewody, 

nie może zrealizować swojego planu pracy.  
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 Marszałek Marek Woźniak w imieniu Członków Zarządu oraz pani Skarbnik, 

podziękował Radnym Województwa Wielkopolskiego za 4-letnią pracę. Podkreślił, 

iż pomimo sporadycznych sporów, udało się zachować miłą atmosferę i dobre wzajemne 

relacje. Ewentualne napięcia były krótkotrwałe i nie pozwoliły na przekroczenie dobrych 

standardów odnoszenia się do siebie. Radnym IV kadencji SWW towarzyszyło przede 

wszystkim poczucie odpowiedzialności za swoją pracę, a wszyscy mieli na uwadze dobro 

Wielkopolski. Na zakończenie, mówca życzył wszystkim realizacji ich planów wyborczych 

i nie tylko.  

 

 

 f) Zbigniew Ajchler  

- Radny podkreślił, i ż jego dotychczasowa praca w 4 kadencjach SWW jest 

niezwykłym doświadczeniem. Każdy z radnych jest inny, jednak najważniejszą rzeczą jest 

fakt, iż w ramach Sejmiku zawiązują się wzajemne sympatie, u podstaw których leży dobro 

Wielkopolski. Zwrócił także uwagę, iż zawsze pozostają takie sprawy, których dokończyć nie 

można. Można liczyć na zaufanie wyborców, którzy być może większości dotychczasowych 

radnych umożliwi ą dokończenie pewnych nierozwiązanych spraw w kolejnej kadencji. 

Mówca podziękował Przewodniczącemu SWW oraz wszystkim radnym za dotychczasową 

współpracę. Na zakończenie życzył radnym, aby działali w kolejnych kadencjach SWW 

i wyraził nadzieję, iż podobny skład Sejmiku spotka się po tegorocznych wyborach 

samorządowych.  

 

Przewodniczący SWW Lech Dymarski udzielił głosu Posłowi do Parlamentu 

Europejskiego, panu Andrzejowi Grzybowi.  Mówca nadmienił, iż jest to jego pierwsze 

wystąpienie podczas obrad Sesji SWW, dlatego chciałby podziękować wszystkim, którzy 

przyczynili się do tego, iż minione 4 lata upłynęły pod znakiem dobrej i konstruktywnej 

współpracy. Przypomniał, że uczestniczył w procesie tworzenia samorządu, dlatego też łączą 

go z nim dobre emocje. Wielkopolska może się pochwalić wyjątkową dbałością o samorząd 

wojewódzki, o czym świadczyć może fakt, iż od początku jego istnienia tylko raz zmienił się 

marszałek. Świadczy to o dobrych zasadach współpracy i kooperacji – mimo zdarzających się 

odmiennych punktów widzenia pewnych spraw. Ponadto, niejednokrotnie Polacy nie 

doceniają tego, co już mają, a Polska z zewnątrz jest postrzegana lepiej, niż z wewnątrz. 
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Ten pewnego rodzaju niedosyt pojawia się zawsze tam, gdzie konstruowana jest nowa 

rzeczywistość. Mówca odniósł się także do kwestii środków z Unii Europejskiej, które 

w Wielkopolsce przyniosły wyraźne efekty. Rezultaty te są wynikiem dobrej współpracy 

w ramach Sejmiku, do której przyczynił się entuzjazm odbudowywania Wielkopolski. Mówca 

podkreślił, że na tle innych regionów, Wielkopolska w sposób bardzo sprawny potrafi 

prowadzić swojej sprawy i rozwiązywać problemy. Na zakończenie, Poseł podziękował za 

możliwość uczestniczenia w obradach Sejmiku, kiedy to większość wypowiedzi przyjmował 

z dużą satysfakcją. Mówca podziękował Przewodniczącemu SWW, Członkom Zarządu oraz 

wszystkim Radnym Województwa Wielkopolskiego. Życzył, aby ze swojej 4-letniej pracy 

wynieśli poczucie satysfakcji z uczestnictwa w sprawach ważnych dla Wielkopolan. Życzył 

także wszystkim sukcesów w zbliżających się wyborach samorządowych.  

 

 

g) Tomasz Bugajski  

- Głos zabrał Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który nadmienił, 

iż nie kandyduje w najbliższych wyborach na Radnego Województwa Wielkopolskiego. 

Korzystając z okazji, mówca podziękował pozostałym Członkom Zarządu za współpracę oraz 

pomoc i zastępowanie go podczas długotrwałej nieobecności na początku IV kadencji SWW. 

Mówca podziękował za współpracę także wszystkim radnym oraz dyrektorom 

Departamentów UMWW. 

 

 

h) Rafał Żelanowski 

 - Radny w pierwszej kolejności podziękował radnym z Poznania, którzy wiedzą, 

iż Wielkopolska nie kończy się na Kórniku czy Obornikach. Podziękował także radnym 

z prowincji, którzy mają świadomość problemów w swoim rejonie i podejmują działania na 

rzecz ich rozwiązania. Podkreślił, że Wielkopolska jest bardzo dużym regionem, co widać 

w pracach Sejmiku, a dzięki dobrej współpracy radnych i Zarządu możliwe było 

wypracowanie dobrego programu dla Wielkopolski. Niezależnie od partyjnych preferencji, 

radni województwa wielkopolskiego mogą być dumni z tego, co się dzieje w województwie. 

Wszelkie spory czy konflikty czasem są potrzebne, gdyż zmuszają do refleksji i burzy 

mózgów, dzięki czemu rodzą się najlepsze pomysły dla naszego regionu. Na zakończenie, 
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jako Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, podziękował jego członkom 

za efektywną współpracę. Mówca podziękował także członkom Klubu PSL, z którym działała 

bardzo dobra koalicji, a także radnym z opozycji, dzięki którym Sesje SWW były ciekawe. 

Szczególne wyrazy podziękowania skierował do Przewodniczącego SWW, który przez 4 lata 

prowadził w specyficzny, aczkolwiek ciekawy sposób Sesje Sejmiku i życzył, aby kolejne 

lata – już poza Sejmikiem – przyniosły również wiele satysfakcji. Podziękował Członkom 

Zarządu za dobrą współpracę. Zaznaczył, iż Marszałek Marek Woźniak pokazał, iż spokojne 

prowadzenie spraw Wielkopolski w jasnym, wytyczonym kierunku, przy pomocy dobrych 

współpracowników, tworzy dobrą jakość. Mówca życzył wszystkim, aby nowy Sejmik 

V kadencji był jeszcze lepszy i jeszcze bardziej skuteczny.  

 

 Na zakończenie głos zabrał Przewodniczący SWW Lech Dymarski. Przypomniał, 

iż miał przyjemność pracować w Sejmiku przez 16 lat i przewodniczyć mu przez 2 kadencje, 

a w najbliższych wyborach samorządowych nie kandyduje na Radnego Województwa 

Wielkopolskiego. Przewodniczący podziękował wszystkim za dobrą współpracę w ramach 

prac Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

Ad. 30. Zamknięcie posiedzenia. 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący SWW Lech Dymarski 

zamknął LI sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: 


