
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ NR XXIII/12 
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Protokół nr XXIII/12  

z XXIII sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w dniu 25 czerwca 2012 r. 

 

XXIII Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się 25 czerwca 2012r. 

o godz. 12:40 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. Ustawowy skład Sejmiku 

stanowi 39 radnych. W obradach XXIII Sesji SWW wzięło udział 35 radnych, według listy 

obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

 W posiedzeniu uczestniczyli także członkowie Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego oraz zaproszenia goście, w tym m.in. uczniowie Publicznego Gimnazjum 

im. Polskich Noblistów w Drążnej (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu). 

 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

 Radny  Marcin Porzucek poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt                

pt. Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie projektu rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych Sądów Rejonowych oraz ustalenia 

siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych. 

(projekt stanowiska załączony do dokumentacji sesyjnej). Radny przytoczył treść ww. 

stanowiska.  Uzasadniając swoją prośbę zwrócił uwagę, iż w ostatnim czasie SWW 

przyjmował wiele stanowisk, które leżały poza obszarem jego działalności (m.in. rolnicze, 

infrastrukturalne). Zaznaczył, iż rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6 czerwca 2012r. 

wpływa bardzo negatywnie na społeczności lokalne – zwłaszcza rejon północno-zachodnie (5 

z 10 sądów - w Złotowie, w Chodzieży, w Obornikach, w Nowym Tomyślu oraz w 

Wolsztynie ma zostać zlikwidowane). Radny wyraził nadzieję, iż SWW ponad podziałami 



 

 

politycznymi przyjmie negatywne stanowisko wobec projektu przygotowanego przez  

ministra Jarosława Gowina.  

 

 Ponadto Przewodniczący SWW Lech Dymarski powiedział o wniosku 

Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Leszka Wojtasiaka o wprowadzenie do 

porządku dwóch punktów: Projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 

sprawie zmiany statutu Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu i projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu dla 

Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu.  

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony 

przez  radnego Marcina Porzucka: 

Wynik głosowania: 17 „za”, 17 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”. 

Wniosek nie został przyjęty. 

 

 Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Wicemarszałka 

Województwa Wielkopolskiego Leszka Wojtasiaka: 

Wynik głosowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

zmiany statutu Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu - jednogłośnie 

Wynik głosowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu:  

34  „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”. 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski poinformował, że ww. projekty uchwał 

zostaną rozpatrzone w punktach 31A i 31B. 

  

 Rozszerzony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 



 

 

PORZĄDEK OBRAD  

XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

  25 czerwca 2012 r/godz.1200/.  

  

 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  XVII / 281/11 SWW   z dn.19  grudnia 2011r 

w sprawie:  budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012.    /druk nr 1/ 

5.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  XVII/ 280/11 SWW  z dn. 19 grudnia 2011r w 

sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 r. i lata 

następne .  /druk nr 2/  

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/129/11 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia  27 czerwca 2011r w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze. /druk nr3/  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na … rok i lata następne za  I półrocze, 

w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. /druk nr 4/  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych 

instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych za I półrocze. /druk nr 5/  

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 

2011 Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. /druk nr 6/  

10.Działalność Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w województwie 

wielkopolskim. /druk nr 7/  

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie 

Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi 

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

Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na 

terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Wielkopolskiego. /druk nr  

8/ 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu 

terytorialnego w 2012roku. /druk nr 9/  



 

 

13.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Cieszyków w gminie Szczytniki. 

/druk nr 10/  

14. Informacja  o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu. /druk nr 11/ 

15. Informacja o działalności  Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w 2011r. /druk 

nr 12/ 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Teatru im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu. 

/druk nr 13/  

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego 

w Poznaniu. /druk nr 14/  

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. 

/druk nr 15/  

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w 

Kaliszu. /druk nr 16/ 

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza 

Szeligowskiego  w Poznaniu. /druk nr 17/ 

21.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu Muzeum Początków Państwa 

Polskiego w Gnieźnie. /druk nr 18/ 

22. Podjęcie uchwały w sprawie stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz 

przyjęcie nowego Regulaminu stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego. /druk 

nr 19/ 

23.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej Miastu i Gminie Śmigiel, Powiatowi Gnieźnieńskiemu, 

Powiatowi Pilskiemu oraz Powiatowi Średzkiemu, a także zawarcia umów w tych sprawach. 

/druk nr 20/  

24. Podjęcie uchwały w sprawie Raportu z realizacji Strategii Zatrudnienia dla Województwa 

Wielkopolskiego na lata 2007-2013, obejmującego okres sprawozdawczy 2010-2011. /druk 

nr 21/ 

25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w 

Poznaniu. /druk nr  22/ 

26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. 

Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. /druk nr 23/  



 

 

27. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwalę w sprawie powołania Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim  

Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. /druk nr 24/  

28.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej 

działającej przy Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach. /druk nr 25/  

29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Zdrowia 

Psychicznego w Poznaniu. /druk nr 26/ 

30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi 

Reumatologicznemu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki 

Zdrowotnej w Śremie. /druk nr 27/ 

31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki 

Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. /druk nr 28/ 

31A.Uchwała w sprawie zmiany statutu Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu. 

31B.Uchwała w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w 

Poznaniu-Kiekrzu.  

32.Informacja o realizacji regionalnego programu operacyjnego w 2011 roku. /druk nr 29/ 

33.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o 

analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. /druk nr 30/ 

34.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. /druk nr 31/  

35. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/293/12 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 

przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego 

oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami 

samorządu terytorialnego w ramach programu budowy obiektów sportowych „MOJE 

BOISKO – ORLIK 2012” w roku 2012. /druk nr 32/  

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

Województwa Wielkopolskiego. /druk nr 33 / 

37. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku . /druk nr 34/  

38.Interpelacje i zapytania radnych. 

39. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 



 

 

Ad. 3. Wybór sekretarzy obrad. 

 

 Sekretarzami obrad zostali jednogłośnie wybrani: radny Henryk Szopiński                  

i radna Barbara Nowak.  

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/281/11 SWW z dn. 19 czerwca 

2011r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012. 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski powiedział o dwóch autopoprawkach do ww. 

projektu uchwały.  

 

 Radny Stefan Mikołajczak poprosił Zarząd o zajęcie stanowiska względem 

interpelacji, którą zgłosił na poprzedniej sesji SWW (radny do dnia dzisiejszego nie otrzymał 

odpowiedzi), dotyczącej zorganizowania oddziału hematologii w szpitalu MSWiA.  

Podkreślił, że może to mieć lub będzie miało wpływ na zmiany budżetowe. Radny poprosił, 

by ww. kwestia (miała związek z budżetem).                                                                                                                  

 

 Następnie głos zabrał radny Błażej Spychalski, który odniósł się do sprawy 

poręczenia wysokiego kredytu zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w 

Lesznie. Radny zaznaczył, że z obliczeń wynika, iż w celu spłacenia wszelkich kredytów 

zaciągniętych przez ww. szpital, jednostka musiałaby od przyszłego roku generować ok. 2,5 

mln zysków netto, co wg radnych Prawa i Sprawiedliwość jest niewykonalne. Zwrócił się z 

pytaniami do Wicemarszałka Leszka Wojtasiaka: Jaki plan naprawczy przedstawił dyrektor 

szpitala w Lesznie? W jaki sposób ma zamiar wypracowywać powyższy zysk? Kiedy radni 

otrzymają dane z tego szpitala (m.in. wykonanie planu finansowego za zeszły rok oraz dane 

finansowe funkcjonowania szpitala podczas pierwszych 5 miesięcy br), o które prosił radny 

Zbigniew Czerwiński. Radny zwrócił uwagę na trudności z podjęciem decyzji o największym 

poręczeniu dla ZOZ-ów w historii Sejmiku, w związku z brakiem ww. informacji. Zapytał 

Wicemarszałka od kiedy sytuacja w szpitalu leszczyńskim jest tak dramatyczna i jakie  

działania podjęto w celu ratowania tej jednostki? Zwrócił również uwagę, iż Departament 

Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom miał dość czasu na opracowanie 

konkretnych planów względem wymienionego szpitala, ponieważ w okresie wakacyjnym 

radni przebywali na urlopach i nie odbywały się sesje SWW. Wynikiem nie przygotowania ze 

strony DZ jest właśnie – jak zasugerował radny Błażej Spychalski – konieczność powyższego 



 

 

poręczenia. Poprosił o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania przed podjęciem decyzji w 

ww. sprawie. 

 

 Do kwestii poręczenia odniósł się także radny Marek Niedbała. Powiedział, że jest 

zbulwersowany sposobem traktowania zarówno radnych z opozycji, jak też z koalicji. 

Podkreślił, że materiały otrzymane w dniu sesji SWW nie pozwalają na dogłębne 

przeanalizowanie problemu. Przypomniał ustalenia z odbywającego się przed sesją SWW 

wspólnego posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz 

Komisji Budżetowej i wyraził nadzieję, iż zapewnienie Wicemarszałka Leszka Wojtasiaka o 

opracowaniu planu wyjścia szpitala leszczyńskiego z kryzysowej sytuacji zostanie, zgodnie z 

poczynionymi deklaracjami, zrealizowane we wrześniu br. W imieniu Klubu Radnych 

Sojuszu Lewicy Demokratycznej powiedział, że mając na uwadze dobro obecnych i 

przyszłych pacjentów ww. jednostki,  radni poprą zamiar poręczenie finansowego dla WSZ w 

Lesznie. Jednocześnie zaznaczył, że radni SLD zdają sobie sprawę, iż kwota blisko 40 mln 

stanowi ok. 4% dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego. Podkreślił jednak – 

zwracając się bezpośrednio do Wicemarszałka Leszka Wojtasiaka - iż sytuacja, gdy radni 

podejmują decyzję bez wcześniejszej dogłębnej analizy, nie powinna mieć więcej miejsca.  

 

 Do wcześniejszych wypowiedzi radnych odniósł się Wicemarszałek Województwa 

Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak. Zwrócił uwagę, iż po okresie wakacyjnym, we wrześniu 

ubiegłego roku, wszyscy radni mieli jednakowy dostęp do wiedzy nt. stanu finansowego 

szpitala w Lesznie, który nie budził wówczas wśród radnych większych niepokojów                 

(uzasadnienie do ówczesnego stanu finansowego jednostki zostało przyjęte przez SWW). 

Odpowiadając na pozostałe pytania dotyczące planu ratowania szpitala, Wicemarszałek 

wytłumaczył, iż w związku z odrzuceniem przez Zarząd sprawozdania finansowego ze 

szpitala leszczyńskiego, nie może udzielić odpowiedzi na ten temat. Podkreślił także, że 

Zarząd spodziewa się wyjaśnienia wszelkich niezgodnych w/w sprawozdaniu kwestii przez 

prokuraturę i że być może zostały one tam umieszczone celowo. Zaznaczył również, iż 

podczas wspólnie odbywających się w dniu dzisiejszym Komisji, dyrektor Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Lesznie Pan Marian Zalejski omówił szczegółowo swój plan 

naprawczy. Ponadto Wicemarszałek zwrócił uwagę, że przy ograniczaniu wydatków               

i zatrudnienia w okresie od lutego do maja br., wzrosła ilość usług medycznych świadczonych 

w ww. szpitalu oraz ilość pacjentów obsługiwanych przez tę jednostkę. Podkreślił, że ów fakt  

świadczy o tym, że pacjenci nie są narażani na niebezpieczeństwo, a także, że wprowadzane 



 

 

od 5 miesięcy w ww. placówce leczniczej procesy restrukturyzacyjne nie zagrażają jej 

działaniu. Dzięki działaniom prowadzonym przez Dyrektora Mariana Zalejskiego, można 

przypuszczać, iż szpital osiągnie stabilizację finansową na koniec 2013 roku. Przy tym 

zapewnił, że założenia te będą cały czas weryfikowane. Wicemarszałek zagwarantował, iż 

radni będą informowani o dalszych działaniach względem jednostki m.in. podczas posiedzeń 

Komisji SWW, na które zaprosił wszystkich radnych.  

Na koniec Wicemarszałek odniósł się do wypowiedzi radnego Marka Niedbały, zaznaczając, 

iż udzielił takich informacji jakie posiada, a w toku dalszych działań będzie informował 

radnych w tejże kwestii.  

 

 Radny Błażej Spychalski podkreślił, i ż radni PiS nie są przeciwni udzieleniu 

poręczenia, ponieważ jest ono niezbędne dla utrzymania funkcjonowania WSZ w Lesznie, ale 

dziwi ich zaistniała sytuacja. Przypomniał, że zazwyczaj w sytuacji dokonywania poręczenia 

przez samorząd województwa, radni zapoznawali się z planem finansowym, a w przypadku 

szpitala leszczyńskiego takiego planu nie ma, mimo iż planowane poręczenie jest bardzo 

duże. Odnosząc się do wypowiedzi Wicemarszałka Leszka Wojtasiaka zapytał czy 

przytoczony 4-miesięczny okres ograniczenia wydatków i zatrudnienia, zaowocował stratą 

czy zyskiem dla szpitala?  Z kolei w kontekście stwierdzenia, iż szpital będzie się bilansował 

prawdopodobnie na koniec 2013 roku, radny Błażej Spychalski zaapelował, by Dyrektor 

Marian Zalejski relacjonował na bieżąco, na posiedzeniach Komisji Rodziny, Polityki 

Społecznej i Zdrowia Publicznego swoje działania i ich skutki. Poza tym radny odniósł się do 

nieco lepszej sytuacji finansowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, 

wynikającej z faktu, iż ww. jednostka generuj wyższe dochody. Zapowiedział jednak, iż w 

punkcie interpelacje i zapytania radnych zwróci się z prośbą o przybliżenie sytuacji ww. 

szpitala.  

 

 Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak podkreślił, że 

Zarząd również nie jest przekonany do niektórych zapisów widniejących w dokumentach 

szpitala leszczyńskiego i że w związku z tym skierowano zawiadomienie do prokuratury. 

Potwierdził, że Dyrektor Marian Zalejski przedstawi we wrześniu kolejne zestawienie 

wyników celem przeanalizowania działalności szpitala. Wicemarszałek zaznaczył, że 

dyrektor ww. placówki jest obecny na sali i istnieje możliwość kierowania zapytań pod jego 

adresem. Wytłumaczył, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego działa w oparciu o 

ustawę z 2004 roku, która zlikwidowała kasy chorych wprowadzając NFZ i która niezbyt 



 

 

dokładnie precyzuje kwestie odpowiedzialności za szpitale. Zwrócił uwagę, że od momentu 

objęcia kierownictwa przez Dyrektora Mariana Zalejskiego, w szpitalu leszczyńskim 

uwidocznione zostały zaniedbania dokonywane przez poprzednie władze oraz fakt, iż przez 

cały czas (od 2004 roku), szpital nie był nawet w zadowalającej sytuacji finansowej. 

Wicemarszałek powiedział, że jakość sprawozdań finansowych budzi wątpliwości i że jest to 

efekt dostępności do materiałów źródłowych. Poza tym przypomniał, że co roku w szpitalach 

przeprowadzane są kontrole i na ich podstawie opracowywane są sprawozdania. Zaznaczył, 

że zasługą ekspertów z Departamentu Finansów jest, iż sprawozdanie, w którym znaleziono  

błędy, nie zostało przyjęte.  

Następnie Wicemarszałek zwrócił się do radnego Stefana Mikołajczaka. Zapewnił, że radny 

otrzyma pisemną odpowiedź na interpelację. Poza tym wyjaśnił, że przy obecnym stanie 

budżetu, nie ma możliwości dofinansowania szpital MSWiA w Poznaniu kwotą 2,5mln 

złotych. Wicemarszałek zwrócił się do radnego, by - jeżeli ma taką wiedzę - wskazał źródła 

finansowania ww. działania lub zaproponował przedsięwzięcie, które mogłaby być 

wykreślone z planu finansowania na rzecz hematologii.  

 

 W dalszej kolejności głos zabrał Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek 

Woźniak. Zaprotestował przeciwko stwierdzeniu, iż Sejmik podejmuje decyzje w ciemno. 

Przyznał, że odczuwalny jest dyskomfort w związku z brakiem wiedzy na temat tego, jak 

będzie wyglądało zakończenie sprawy szpitala leszczyńskiego, lecz dane pokazują, iż 

niepodjęcie decyzji w dniu dzisiejszym doprowadzi do narastania zobowiązań wymagalnych, 

co skutkuje wzrostem karnych odsetek. Zwrócił uwagę, że w oparciu o materiały 

przedstawiające m.in. najważniejsze zobowiązania szpitala, można stwierdzić, iż odłożenie tej 

decyzji do następnej sesji SWW jest niemożliwe. W imieniu Zarządu Marszałek 

zaproponował przyjęcie poręczenia dla szpitala leszczyńskiego. Podkreślił również, że Zarząd 

jest świadom, iż część zobowiązań będzie musiała zostać uregulowana z budżetu 

województwa, ponieważ zachodzi obawa, iż szpital nie będzie wstanie dokonać spłaty całego 

kredytu. Zapewnił jednak, że Zarząd podejmie wszelkie kroki, by spłata pochodząca z 

budżetu była możliwie jak najniższa. Zaznaczył, że chodzi o ewentualne działanie ratownicze, 

gdyby szpital nie był wstanie dokonać spłaty.  

 

 Radny Błażej Spychalski podziękował Marszałkowi Markowi Woźniakowi oraz 

Wicemarszałkowi Leszkowi Wojtasiakowi za wyjaśnienia. Zwrócił uwagę na zaufanie jakim 

opozycja obdarzyła Zarząd w tej kwestii. Ogłosił, iż Prawo i Sprawiedliwość nie będzie 



 

 

głosowało przeciwko poręczeniu, jednak poprosił o możliwie jak najszybsze przekazanie 

odpowiednich danych i zestawień.  

 

 Do wypowiedzi Wicemarszałka Leszka Wojtasiaka odniósł się radny Stefan 

Mikołajczak . Wyraził żal, że nikt nie zajął się sprawą, którą zgłosił przed miesiącem – 

związaną z hematologią w szpitalu MSWiA. Radny podkreślił także, że partnerstwo                 

i współpraca stwarza w tym zakresie, w dziedzinie onkologii i hematologii, ogromne szanse. 

Zaapelował do Zarządu, by działał jako gospodarz województwa, jego mieszkańców i ludzi 

chorych. Poprosił o uwzględnienie faktu, iż w ww. okresie  (w którym udzielona powinna 

zostać odpowiedź w tej sprawie), chorzy nie otrzymują leczenie z powodu braku wolnych 

miejsc. Zaznaczył, że powinno być to głównym czynnikiem rozpatrywania decyzji. Radny 

wytłumaczył, że kwota którą wymienił - 2,5 mln zł, to prawdopodobna wartość niezbędnych 

środków do uruchomienia ww. oddziału. Poza tym, w konsekwencji skutkowałoby to także  

niedopuszczeniem do likwidacji 38 miejsc dla chorych w Szpitalu im. Strusia w Poznaniu. 

Powiedział także, iż z informacji medialnych wie, że Rada Miasta Poznania podjęła już 

odpowiednie działania w tym zakresie i że powinien to uczynić także SWW. Nadmienił 

również, że przed miesiącem wskazał źródła finansowania tego przedsięwzięcia i że nie widzi 

konieczności wyręczania Zarządu z obowiązków w tym zakresie. 

 

 Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak odniósł się do 

wypowiedzi Radnego Stefana Mikołajczaka. Wyraził żal, iż w kwestii tak bliskiej radnemu, 

może udzielić tylko ww. odpowiedzi. Wnioski przekładane przez radnego, w opinii 

Wicemarszałka, wykraczają poza kompetencje samorządu, z czego radny jako doświadczony 

samorządowiec zapewne zdaje sobie sprawę.  

 

 Radny Stefan Mikołajczak uznał za niewybaczalne odniesienie tej kwestii 

bezpośrednio do jego osoby. Przypomniał również, iż nieudzielanie odpowiedzi w ciągu 30 

dni jest niezgodne z regulaminem SWW.  

 

 Wicemarszałek Leszek Wojtasiak wyjaśnił, że nawiązując w swojej wypowiedzi do 

osoby radnego Stefana Mikołajczaka, miał na celu jedynie podkreślenie jego wiedzy               

i zaangażowania społecznego w tej sprawie. Powiedział, że nie miał w zamyśle żadnych 

personalnych przesłanek i przeprosił radnego.  

 



 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Uchwała została uchwalona przy 1 głosie „wstrzymującym się” 

Uchwała Nr XXIII/385/12 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  XVII/ 280/11 SWW  z dn. 19 grudnia 

2011r w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 

2012 r i lata następne. 

  

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/386/12 stanowi załącznik nr 4 do protokołu 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę Nr VIII/129/11 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia  27 czerwca 2011r w sprawie zakresu i formy informacji o 

przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze. 

 
Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/387/12 stanowi załącznik nr 5 do protokołu 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata 

następne za  I półrocze , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 

 

 Przewodniczący Dymarski poprosił o wyjaśnienie kwestii wykropkowanego miejsca 

w tytule ww. projektu uchwały.  

Pani Elżbieta Kuzdro – Lubińska, Skarbnik Województwa Wielkopolskiego 

powiedziała, że kwestia dotyczy roku 2012. Poza tym, w tym kontekście wspomniała o 

kwestii zmiany przepisów. 

 

 



 

 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/388/12 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych za I 

półrocze. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

Uchwała Nr XXIII/389/12 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

za rok 2011 Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/390/12 stanowi załącznik nr 8 do protokołu 

 

Ad. 10. Działalność Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w województwie 

wielkopolskim. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Sejmik przyjął do wiadomości powyższy materiał. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie 

Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej 

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

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

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

Wielkopolskiego. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

Uchwała Nr XXIII/391/12 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom 

samorządu terytorialnego w 2012 roku. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/392/12 stanowi załącznik nr 10 do protokołu 

 

Ad. 13.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Cieszyków w gminie 

Szczytniki. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/393/12 stanowi załącznik nr 11 do protokołu 

 

Ad. 14. Informacja  o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska           

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Sejmik przyjął ww. informację. 

 

 

 

 



 

 

Ad. 15. Informacja o działalności  Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w 2011r. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Sejmik przyjął ww. informację. 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Teatru im. Tadeusza Łomnickiego w 

Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/394/12 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. 17.Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Polskiego Teatru Tańca – Baletu 

Poznańskiego w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/395/12 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Teatru im. Aleksandra Fredry w 

Gnieźnie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/396/12 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Teatru im. Wojciecha 

Bogusławskiego w Kaliszu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/397/12 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 



 

 

Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Filharmonii Poznańskiej im. 

Tadeusza Szeligowskiego  w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/398/12 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad. 21.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu Muzeum 

Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/399/12 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie stypendium Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego oraz przyjęcie nowego Regulaminu stypendium Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/400/12 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad. 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej Miastu i Gminie Śmigiel, Powiatowi 

Gnieźnieńskiemu, Powiatowi Pilskiemu oraz Powiatowi Średzkiemu, a także zawarcia 

umów w tych sprawach. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/401/12 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

 

 



 

 

Ad. 24. Podjęcie uchwały w sprawie Raportu z realizacji Strategii Zatrudnienia dla 

Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, obejmującego okres sprawozdawczy 

2010-2011. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/402/12 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Ad. 25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo – 

Leczniczemu w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/403/12 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Ad. 26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum 

Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/404/12 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Ad. 27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie powołania Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim  

Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/405/12 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

 

 

 



 

 

Ad. 28.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady 

Społecznej działającej przy Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/406/12 stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Ad. 29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Zdrowia 

Psychicznego w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/407/12 stanowi załącznik nr 25 do  protokołu. 

 

Ad. 30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi 

Reumatologicznemu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki 

Zdrowotnej w Śremie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/408/12 stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Ad. 31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Zespołowi 

Opieki Zdrowotnej nad Matk ą i Dzieckiem w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/409/12 stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Ad. 31A .Uchwała w sprawie zmiany statutu Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/410/12 stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 



 

 

Ad. 31.b. Uchwała w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w 

Poznaniu-Kiekrzu.  

  

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/411/12 stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski odniósł się do kwestii projektu uchwały w 

sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. Wyjaśnił, że ww. uchwala jest wynikiem podziału Komisji Gospodarki, 

Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej na dwie osobne Komisje. Podkreślił, 

że do dnia dzisiejszego nie zostali wyłonieni kandydaci do pełnienia funkcji 

przewodniczących i wiceprzewodniczących tych Komisji. W związku z tym Przewodniczący 

SWW zaproponował, że w trakcie przerwy przed ww. punktem przewodniczący klubów 

radnych ustalą tę kwestię. Jednocześnie podkreślił, że dalsze odsuwanie tej sprawy w czasie 

jest niekorzystne, ponieważ paraliżuje to prace komisji. Następnie przeszedł do dalszego 

procedowania. 

 

Ad. 32. Informacja o realizacji regionalnego programu operacyjnego w 2011 roku. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Sejmik przyjął ww. informację. 

 

Ad. 33. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w 

oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/412/12 stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

 

 

 



 

 

Ad. 34. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/413/12 stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Ad. 35. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII / 293 / 12 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody 

na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom 

samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem 

Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu budowy 

obiektów sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w ro ku 2012. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/414/12 stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

 

 Zgodnie  z wcześniejszą zapowiedzią Przewodniczący SWW Lech Dymarski ogłosił 

45-minutową przerwę, w celu spotkania Klubów Radnych i ustalenia kandydatów na 

przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Gospodarki oraz Komisji Planowania 

Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej.  

 

 Po upływie 45 minut Przewodniczący SWW wznowił obrady.  

Poddał pod głosowanie kwestię rozszerzenia porządku obrad o punkt 36 A. Podjęcie uchwały 

w sprawie  wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji stałych Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego.  

 

Sejmik przyjął ww. wniosek jednogłośnie. 

 

 

 

 



 

 

PORZĄDEK OBRAD  

XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

  25 czerwca 2012 r/godz.1200/.  

  

 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  XVII / 281/11 SWW   z dn.19  grudnia 2011r 

w sprawie:  budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012.    /druk nr 1/ 

5.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  XVII/ 280/11 SWW  z dn. 19 grudnia 2011r w 

sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 r i lata 

następne .  /druk nr 2/  

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/129/11 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia  27 czerwca 2011r w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze. /druk nr3/  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na … rok i lata następne za  I półrocze, 

w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. /druk nr 4/  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych 

instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych za I półrocze. /druk nr 5/  

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 

2011 Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. /druk nr 6/  

10.Działalność Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  

w województwie wielkopolskim. /druk nr 7/  

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie 

Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi 

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

Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na 

terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Wielkopolskiego. /druk nr  

8/ 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu 

terytorialnego w 2012roku. /druk nr 9/  



 

 

13.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Cieszyków w gminie Szczytniki. 

/druk nr 10/  

14. Informacja  o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu. /druk nr 11/ 

15. Informacja o działalności  Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w 2011r. /druk 

nr 12/ 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Teatru im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu. 

/druk nr 13/  

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego 

w Poznaniu. /druk nr 14/  

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. 

/druk nr 15/  

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w 

Kaliszu. /druk nr 16/ 

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza 

Szeligowskiego  w Poznaniu. /druk nr 17/ 

21.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu Muzeum Początków Państwa 

Polskiego w Gnieźnie. /druk nr 18/ 

22. Podjęcie uchwały w sprawie stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz 

przyjęcie nowego Regulaminu stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego. /druk 

nr 19/ 

23.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej Miastu i Gminie Śmigiel, Powiatowi Gnieźnieńskiemu, 

Powiatowi Pilskiemu oraz Powiatowi Średzkiemu, a także zawarcia umów w tych sprawach. 

/druk nr 20/  

24. Podjęcie uchwały w sprawie Raportu z realizacji Strategii Zatrudnienia dla Województwa 

Wielkopolskiego na lata 2007-2013, obejmującego okres sprawozdawczy 2010-2011. /druk 

nr 21/ 

25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w 

Poznaniu. /druk nr  22/ 

26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. 

Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. /druk nr 23/  



 

 

27. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwalę w sprawie powołania Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim  

Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. /druk nr 24/  

28.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej 

działającej przy Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach. /druk nr 25/  

29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Zdrowia 

Psychicznego w Poznaniu. /druk nr 26/ 

30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi 

Reumatologicznemu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki 

Zdrowotnej w Śremie. /druk nr 27/ 

31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki 

Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. /druk nr 28/ 

31A.Uchwała w sprawie zmiany statutu Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu. 

31B.Uchwała w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w 

Poznaniu-Kiekrzu.  

32.Informacja o realizacji regionalnego programu operacyjnego w 2011 roku. /druk nr 29/ 

33.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o 

analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. /druk nr 30/ 

34.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. /druk nr 31/  

35. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/293/12 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 

przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego 

oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami 

samorządu terytorialnego w ramach programu budowy obiektów sportowych „MOJE 

BOISKO – ORLIK 2012” w roku 2012. /druk nr 32/  

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

Województwa Wielkopolskiego. /druk nr 33 / 

36 A. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących 

komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

37. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku . /druk nr 34/  

38.Interpelacje i zapytania radnych. 

39. Zamknięcie posiedzenia. 



 

 

Ad. 36. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia składu osobowego komisji stałych 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/415/12 stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

Ad. 36A. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących                                  

i Wiceprzewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

 Po zatwierdzeniu projektu uchwały przez radcę prawnego, Przewodniczący SWW 

Lech Dymarski poinformował, że na Przewodniczącego Komisji Gospodarki 

zaproponowano radnego Waldemara Witkowskiego, a na Wiceprzewodniczącego radnego 

Czesława Cieślaka. W Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej na 

Przewodniczącego zaproponowano natomiast radnego Hieronima Urbanka, a na 

Wiceprzewodniczącego radnego Marka Sowę.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/416/12 stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Ad. 37. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 

okresie pomiędzy sesjami Sejmiku. 

 

Sejmik przyjął ww. sprawozdanie.  

 

Ad. 38.Interpelacje i zapytania radnych. 

 

a)  Marek Niedbała 
 

 Radny złożył pisemne interpelacje: 

- w sprawie kontroli w jednostkach służby zdrowia podległych Sejmikowi Województwa 

Wielkopolskiego. 



 

 

- w sprawie likwidacji połączenia kolejowego przewozów pasażerskich spółki Przewozy 

Regionalne Sp. z o.o. na linii Wronki-Poznań Główny na okres letni. 

(Interpelacje stanowią załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji i zapytań radnych). 

 

Odpowiedzi udzielił Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. 

Wyjaśnił, że redukcje i zmiany w rozkładzie jazdy, dokonywane na przestrzeni ostatnich 

miesięcy były podyktowane koniecznością ograniczenia pracy przewozowej o około             

10 mln zł. W przeszłości polegało to na zawieszeniu m. in. połączenia z Piły do Wałcza, a 

także szeregu pojedynczych połączeń i w dalszej kolejności ograniczeniu niektórych połączeń 

w okresie weekendowym i wakacyjnym, tudzież skrócenia składów niektórych pociągów. 

Zaznaczył, że ww. operacji przyświecało generalne założenie, iż zmiany te mają być jak 

najmniej uciążliwe dla pasażerów, toteż dotyczyły tych pociągów, które według rozeznania 

Zarządu i przewoźnika cieszyły się najmniejszą frekwencją. Wicemarszałek powiedział, że w 

przypadku ww. konkretnego połączenia musi sprawdzić informacje przekazane przez 

radnego.  

 

b) Kazimierz Pałasz 
 

 Radny złożył pisemne interpelacje: 

- w sprawie ujęcia w najbliższych planach inwestycyjnych i spowodowania przyspieszenia 

remontu chodnika o długości ok. 400 m, zlokalizowanego w pasie  drogi wojewódzkiej nr 263 

przy ulicy Kleczewskiej w Ślesinie. 

- w sprawie odstąpienia od sprzedaży działek budowlanych położonych w Koninie w obrębie 

Morzysław, oznaczonych numerami 19/78, 19/79 oraz 19/80, o łącznej powierzchni 0,2179 ha                   

i przekazanie ich na rzecz miasta Konina. 

(Interpelacje stanowią załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji i zapytań radnych) 

 

 

c) Marek Sowa 
1. Radny poruszył kwestię Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Odniósł się do 

sprawy nacisków na załogę, które miały miejsce na początku br., w związku z obniżką 

wynagrodzeń. Poinformował, że doszło do porozumienia, wskutek czego większości załogi 



 

 

zostały obcięte o 6% wynagrodzenia. Zaznaczył jednocześnie, że dyrektor szpitala 

zaproponował rozdzielenie stanowiska zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno – finansowych 

i głównego księgowego oraz utworzenie nowego, które nie należy do nisko płatnych. 

Wyraził brak zrozumienia względem zamiaru powołania przez dyrektora szpitala asystenta 

dyrektora. Podkreślił, że zdecydowana większość Rady Społecznej była przeciwna ww. 

pomysłowi. Stwierdził, że nienormalne wydaje się wyciąganie pieniędzy od załogi i 

jednocześnie tworzenie wysokopłatnego stanowiska w szpitalu. Poprosił o opinię 

Marszałka w tej sprawie. 

2. Radny podniósł również sprawę  likwidowanego Medycznego Studium Zawodowego w 

Kościanie.  Zaznaczył, że mimo obietnic, 7 uczniów do tej pory nie otrzymało pisemnego 

zapewnienia o pomocy, jaka ewentualnie zostanie im udzielona – opłacenie internatu, 

dopłaty do przejazdów itd. Poprosił o odpowiedź w tej sprawie.  

3. Radny powiedział o likwidacji kas biletowych na niektórych dworcach kolejowych. 

Poinformował, iż posiada wiedzę, iż zlikwidowane mają być m. in. kasy w Kaliszu i 

Kępnie oraz w innych miejscowościach. Wspomniał, że w niektórych miejscowościach 

będzie proponowane utworzenie kas ajencyjnych. Powiedział, że likwidowanie kas jest 

związane z zarobkiem, ponieważ w ten sposób zmniejszane jest zatrudnienie, ale 

jednocześnie jest to równoznaczne z ucieczka pieniędzy, ponieważ nie każdy zdąży dojść 

do konduktora i poinformować go, że jedzie bez biletu. Poprosił o odpowiedź w tej 

sprawie.  

 

Ad. 1. Wyjaśnień udzielił Pan Marian Zalejski , dyrektor Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Lesznie. Powiedział, że w kontekście zatrudnienia istotny jest przede 

wszystkim rachunek ekonomiczny. Podkreślił, że z ekonomicznego punktu widzenia 

zatrudnienie w miejsce zastępcy dyrektora, który pełnił jednocześnie stanowisko głównego 

księgowego i osoby zatrudnionej na cały etat, zajmującej się programami unijnymi, 3 osób i 

zyskanie przy tym jeszcze 2 tys. 400 zł miesięcznie, jest posunięciem właściwym. Odniósł się 

do braku zgody członków Rady Społecznej na te posunięcia oraz wytłumaczył, że przepisy 

resortowe przewidują stanowisko asystenta dyrektora. Powiedział, że zatrudnił głównego 

specjalistę, któremu dołożył obowiązków m.in. nadzór nad zamówieniami publicznymi. 

Ponadto wyjaśnił, że osoba, która zajmowała się programami unijnymi była zatrudniona na 

pełen etat, a osoba którą zatrudnił na stanowisku asystenta dyrektora pracuje na pół etatu i 

jeszcze ma dodatkowe obowiązki i tym sposobem zaoszczędzono 2 tys. 400 zł miesięcznie. 



 

 

 

Ad. 2. Odpowiedzi udzielił członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Tomasz 

Bugajski. Powiedział, że w tej sprawie zwracał się do niego także radny Maciej Wiśniewski, 

któremu Marszałek Województwa Wielkopolskiego udzielił pisemnej odpowiedzi. Wyjaśnił, 

że do czasu zakończenia roku szkolnego nie może być mowy o przekazaniu pisemnej 

informacji nt. zobowiązań Zarządu w stosunku do uczniów, którzy będą kontynuować naukę 

w MSZ przy ul. Szamarzewskiego w Poznaniu. Samorząd zobowiązał się do pomocy, lecz 

najpierw uczniowie po ukończeniu roku szkolnego muszą zgłosić się do szkoły w Poznaniu, 

gdzie będą kontynuowali naukę, a także do internatu (otrzymają dopłaty do noclegu oraz 

przejazdów kolejowych). Poprosił o odrobinę cierpliwości. 

 

Ad. 3. Odpowiedzi udzielił Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech 

Jankowiak. Wicemarszałek powiedział, że kasy biletowe są prowadzone przez różne 

podmioty, świadczące usługi dla różnych przewoźników. Zapewnił, że m. in. w kasach PKP 

Intercity można kupować bilety na pociągi regionalne i odwrotnie. Poprosił, aby wziąć pod 

uwagę, że samorząd nie jest w stanie dyktować przewoźnikowi, gdzie mają znajdować się 

kasy, a gdzie ich nie ma być, ponieważ nie ma bezpośredniego dostępu do danych nt. ich 

rentowności. Jeżeli samorząd zacznie narzucać spółce tego typu kwestie, złamane zostaną 

zasady, od których Zarząd wolałby nie odstępować. Wyjaśnił, że masowe zjawiska polegające 

na redukcji ilości kas, które generują koszty i wstawianiu np. biletomatów,  są uzgadniane z 

władzami samorządu województwa, ale kwestie rozmieszczenia kas już nie. Z punktu 

widzenia nadzorującego ten temat, samorząd nie powinien w to bezpośrednio ingerować.  

 

d) Andrzej Mrozi ński 

 Radny ponownie odniósł się do sprawy obwodnicy Kępna. Powiedział, że otrzymał 

odpowiedź na interpelacje w tej sprawie, ale dotyczyła ona kompleksowo całej obwodnicy, 

natomiast radnemu chodziło o „ślepy” zjazd budowany na odcinku drogi nr 8. Zaznaczył, że 

w wyniku tego niedopatrzenia miasto Kępno zostanie pozbawione możliwości korzystania z 

tej drogi. W związku z tym poprosił o wsparcie działań w kwestii zjazdu do Kępna z drogi 

krajowej nr 8.  

 

 



 

 

e) Małgorzata Stryjska 

Radna złożyła pisemną interpelację w sprawie firmy POZ Airport Services, spółki 

zajmującej się obsługą naziemną na poznańskim lotnisku Ławica (interpelacja stanowi 

załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji i zapytań radnych). 

 

Odpowiedzi udzielił Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. 

Poprosił, aby pamiętać, że zarząd województwa nie może wprost nakazywać, czy decydować 

za spółkę prawa handlowego. Przypomniał, że spółka „Impel” rozpoczęła obsługę naziemną 

na lotnisku Ławica, ponieważ przewoźnik Inter Air zażyczył sobie, że chce być obsługiwany 

holdingowo przez ten podmiot. Później spółka „Lot” oraz afiliowana przy niej spółka 

„Eurolot” powtórzyły ten manewr. Od tego momentu „Impel” obsługuje zarówno „Inter Air” 

jak i „Lot” i „Eurolot”. Natomiast pozostałych przewoźników obsługuje dotychczasowa firma 

– POZ AS. Firma POZ AS jest spółką, w której 100% udziałów na dzień dzisiejszy ma 

przedsiębiorstwo państwowe „Porty Lotnicze”. Wcześniej współwłaścicielem ww. podmiotu 

był „Lot”, który następnie sprzedał swoje udziały. W piątek, korzystając z lotniska 

Wicemarszałek zgłosił zastrzeżenia, co do fachowości firmy „Impel”. Stwierdził, że firma ma 

prawo świadczyć usługi dla przewoźników, z którymi ma podpisane umowy. Jako 

współwłaściciel, samorząd województwa nie ma wpływu na podejmowanie decyzji w tej 

kwestii. 

 

 

f) Błażej Spychalski 

1. Radny powiedział, że miesiąc temu zgłaszał interpelację dotyczącą Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Koninie, na którą do tej pory nie otrzymał odpowiedzi. W związku 

z tym ponownie poprosił o przekazanie informacji na temat tego, które oddziały szpitala 

zostaną zrestrukturyzowane, ewentualnie połączone lub zlikwidowane i czy prawdą jest, że 

szpital w Koninie opuści budynek przy ul. Wyszyńskiego. 

2. W sprawie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie radny poprosił o przekazanie 

planu naprawczego, propozycji działań, które dyrektor chce podjąć w tym szpitalu. 

 

 

 



 

 

g) Kazimierz Kościelny 

1. Radny powiedział, że uczestniczył w spotkaniu w powiecie ostrowskim, w którym 

uczestniczyli także inni samorządowcy. Przekazał, że jego uczestnicy pytali o termin 

uchwalenia przez Sejmik programu gospodarki odpadami.  

2. Radny nawiązał również do interpelacji zgłoszonej przez radnego Marka Sowę w sprawie 

likwidacji kas biletowych na niektórych dworcach kolejowych. Powiedział, że na dworcu 

w Kaliszu na kartce widnieje informacja, że do 27 czerwca br. nie można kupić biletu. 

Wspomniał w tym kontekście o zdenerwowaniu ludzi, którzy nie posiadają wiedzy, czy 

powstanie choćby ajencja, która zajmie się dystrybucja biletów. Powiedział, że ludzie 

powinni otrzymać sygnał, że to 100 tys. miasto nie zostanie pozostawione z przystankiem 

kolejowym bez kasy biletowej działającej choćby w określonych godzinach.  

 

Odpowiedzi udzielił członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski. 

Powiedział, że zgodnie z tzw. ustawą śmieciową samorząd ma czas do 30 czerwca br., aby 

podjąć taką uchwałę, ale już dziś wiadomo, że jest to niemożliwe do realizacji z uwagi na 

brak zakończenia konsultacji z samorządami gminnymi i nie przesłanie przez nie uwag do 

konsultowanego projektu. W związku z tym plan, który Zarząd chce przedstawić Sejmikowi, 

nadal jest aktualizowany. Plan musi być ponadto zatwierdzony przez Ministerstwo 

Środowiska RP. Marszałek powiedział, że powinno to nastąpić do końca sierpnia br.  

 

h) Marcin Porzucek 

Radny złożył pisemną interpelację w sprawie udzielenia informacji na temat 

egzaminów na prawo jazdy przeprowadzanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Pile (interpelacja stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji i 

zapytań radnych). 

 

Ponadto radny powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na interpelacje, które zgłaszał na 

poprzedniej sesji SWW w sprawie elfów i lotnisk.  

 

 



 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący SWW Lech Dymarski 

zamknął obrady XXIII sesji SWW. 

 

 

Protokołowała 

 

Anna Judek 

 
 


