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Protokół nr XXXVIII/13  

z XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w dniu 28 października 2013 r. 

 

XXXVIII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się 28 października 

2013 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. Ustawowy skład Sejmiku 

stanowi 39 radnych. W obradach XXXVIII Sesji SWW wzięło udział 34 radnych, według 

listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

 W posiedzeniu uczestniczyli także członkowie Zarządu Województwa 

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

protokołu). Przewodniczący SWW przywitał obecnych na sali gości: Filipa Kaczmarka, Posła 

do PE oraz Rafała Grupińskiego, Posła na Sejm RP, Przewodniczącego Klubu 

Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. 

 

 Przewodniczący SWW poprosił o minutę ciszy, by uczcić pamięć zmarłego Premiera 

RP, Tadeusza Mazowieckiego. 

 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 
 Porządek obrad XXXVIII Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego został 

przyjęty jednogłośnie. 

 

PORZĄDEK OBRAD  

XXXVIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

28 października 2013 r/godz.1200/.  
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 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 

4.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX /540 /12 SWW   z dn. 17 grudnia 2012r. 

w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013.   /druk nr 1 / 

5.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/539 /12 SWW z dn. 17 grudnia 2012r. w 

sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 r. i lata 

następne . /druk nr 2 /  

6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego./druk nr 3   /  

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia kandydata do Rady Społecznej Doradztwa 

Rolniczego działającej przy Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. 

/druk nr 4 /  

8.Informacja o realizacji zadań rzeczowych i finansowych przez podmioty lecznicze, dla 

których Sejmik Województwa Wielkopolskiego jest organem tworzącym za I półrocze 2013 

r. /druk nr   5 / 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Koninie. /druk nr   6 / 

10.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Złotowskiemu zadania samorządu 

województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania 

używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i 

młodzież. /druk nr   7 / 

11. Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. /druk nr   8 / 

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Program współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2014. /druk nr 9 /  

13.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego z uwzględnieniem egzaminów zewnętrznych oraz 

zadań oświatowych realizowanych w Departamencie Edukacji i Nauki w roku szkolnym 

2012/2013. /druk nr   10 / 

14 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXII/636/2013 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 

nauczycieli szkół, placówek, zakładów kształcenia nauczycieli i kolegium pracowników służb 
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społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i 

zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2013. /druk nr   11   / 

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

Sieroszewice. /druk nr   12 / 

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania przystankami 

komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, położonymi w granicach 

administracyjnych Gminy Jarocin, Gminie Jarocin. /druk      nr 13 / 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania przystankami 

komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, położonymi w granicach 

administracyjnych Gminy Rokietnica, Gminie Rokietnica. /druk nr   14   / 

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Miastu i Gminie Murowana Goślina. 

/druk nr   15   / 

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Grodzisk Wielkopolski. /druk 

nr   16   / 

20.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zabytkami Województwa 

Wielkopolskiego na lata 2013-2016. /druk nr 17   / 

21. Informacja na temat oświadczeń   majątkowych radnych i Informacja w sprawie 

oświadczeń majątkowych złożonych przez 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 18   / 

22. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku . /druk nr 19   / 

23.Interpelacje i zapytania radnych. 

24. Zamknięcie posiedzenia. 
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Ad. 3. Wybór sekretarzy obrad. 

 

 Sekretarzami obrad zostali jednogłośnie wybrani radni: Marcin Porzucek oraz 

Jarosław Berendt. 

 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski zarządził 30-minotową przerwę, podczas 

której odbyły się posiedzenia Komisji Budżetowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

  

Po przerwie wznowiono obrady. 

 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX /540 /12 SWW                                

z dn. 17  grudnia 2012r. w sprawie:  budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 

2013.     

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVIII/750/13 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  XXIX/539 /12 SWW                                             

z dn. 17 grudnia 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2013 r. i lata następne .   

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVIII/751/13 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVIII/752/13 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia kandydata do Rady Społecznej 

Doradztwa Rolniczego działającej przy Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 

w Poznaniu. 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski poinformował, iż Komisja Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi wytypowała kandydata do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej 

przy Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – radnego Hieronima 

Urbanka. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVIII/753/13 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 

Ad. 8. Informacja o realizacji zadań rzeczowych i finansowych przez podmioty 

lecznicze, dla których Sejmik Województwa Wielkopolskiego jest organem tworzącym 

za I półrocze 2013 r. 

 

 Głos zabrał radny Zbigniew Czerwiński, który zwrócił uwagę na poprawę sytuacji 

finansowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie oraz Lesznie, a także na wciąż 

trudną kondycję Wojewódzkiego Szpitala w Poznaniu. Wyraził nadzieję, iż nadzór ze strony 

Departamentu Zdrowia nad jednostkami ochrony zdrowia będzie nadal funkcjonował. 

 

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Koninie. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVIII/754/13 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Złotowskiemu zadania 

samorządu  województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz 

zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w 

szczególności przez dzieci i młodzież. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVIII/755/13 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 

Ad. 11. Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu 

Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2014. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Program Współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVIII/756/13 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 

Ad. 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół  i placówek 

prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z uwzględnieniem 

egzaminów zewnętrznych oraz zadań oświatowych realizowanych w Departamencie 

Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2012/2013. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 
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Ad. 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXII/636/2013 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013r.  w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia nauczycieli szkół, placówek, zakładów kształcenia 

nauczycieli i kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego  oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 

rok 2013. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVIII/757/13 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz 

Gminy Sieroszewice. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVIII/758/13 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania 

przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, 

położonymi w granicach administracyjnych Gminy Jarocin, Gminie Jarocin.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVIII/759/13 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania 

przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, 

położonymi w granicach administracyjnych Gminy Rokietnica, Gminie Rokietnica. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVIII/760/13 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Miastu i Gminie Murowana 

Goślina. 

 

 Głos w imieniu Klubu Radnych SLD zabrał Waldemar Witkowski. Mówca 

przypomniał, iż tę sprawę omawiano podczas dwóch kolejnych posiedzeń Komisji Kultury 

SWW – za pierwszym razem nie zaopiniowano uchwały, a za drugim zaopiniowano 

pozytywnie, ale nie jednogłośnie. Radny poprosił o potwierdzenie wcześniejszych słów 

Marszałka Marka Woźniaka, iż zaangażowanie finansowe przedstawione w tej uchwale jest 

zaangażowaniem ostatecznym? Czy w budżetach na lata 2014, 2015 i 2016 również 

konieczne będzie przekazanie na ten cel środków z budżetu województwa? Poprosił również 

o potwierdzenie, iż omawiana dotacja w wysokości 100 tys. zł pochodzi ze środków 

przewidzianych na uroczystości z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski poprosił również o wyjaśnienie zapisów 

uzasadnienia do uchwały – czy środki te przewidziane są na opracowanie samego scenariusza, 

czy są to koszty planowanego widowiska? 

 W odpowiedzi Marszałek Marek Woźniak wyjaśnił, iż procedowana uchwała nie 

zawiera żadnego zobowiązania finansowego, jedynie wsparcie jednorazowe przeznaczone na 

scenariusz dużego i długotrwałego przedsięwzięcia. Środki te stanowić będą wkład 

początkowy dla większych przedsięwzięć finansowanych zarówno ze środków własnych 

gminy, innych samorządów, jak i środków unijnych. Celem dotacji jest wyposażenie 

przedsięwzięcia w istotne dla jego organizacji aspekty, w tym opracowania o charakterze 

marketingowym oraz wdrożenie widowiska w cały duży projekt, który będzie funkcjonował 

w długim okresie czasu. Mówca podkreślił, i ż przedsięwzięcie to jest unikalne w skali kraju 

i będzie miało charakter powtarzalny. Zaznaczył również, że w oparciu o projekt planuje się 

wytworzenie stałego produktu, jakim będzie park historyczny, gdzie będą odbywały się 

różnego rodzaju widowiska. Partnerem projektu są właściciele podobnego parku we Francji, 

gdzie funkcjonuje dobrze rozbudowana infrastruktura, jest wiele nowych miejsc pracy 

i przybywa wielu turystów. Na zakończenie marszałek raz jeszcze zaznaczył, iż nie jest to 

zobowiązanie finansowe dla przyszłych budżetów województwa. 

 Głos zabrał również Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, Tomasz Łęcki, 

który wyjaśnił, iż pomysł organizacji tego nie jednowymiarowego przedsięwzięcia zrodził się 

w 1999 roku. Wyjaśnił, iż wspomniany park historyczny we Francji obecnie sam się finansuje 
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dzięki licznym turystom z całego świata, dlatego jego właściciele będą doradcami przy 

realizacji projektu w Murowanej Goślinie. Potwierdził również, że w przyszłości nie oczekuje 

się dalszej finansowej pomocy od samorządu województwa, czy innego samorządu obecnie 

wspierającego projekt. Na zakończenie zaznaczył, iż przedsięwzięcie ma być własnością 

Wielkopolski i Polski.  

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVIII/761/13 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, Tomasz Łęcki podziękował radnym za 

jednogłośne wsparcie przedsięwzięcia. 

 

 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Grodzisk 

Wielkopolski. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVIII/762/13 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

 

Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zabytkami 

Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2016. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVIII/763/13 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

 

Ad. 21. Informacja na temat oświadczeń   majątkowych radnych i Informacja w sprawie 

oświadczeń majątkowych złożonych przez 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. 
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Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

 

Ad. 22. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 

okresie pomiędzy sesjami Sejmiku. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości. 

 

 

Ad. 23. Interpelacje i zapytania radnych. 

a) Bogdan Trepiński 

 - Radny skierował pisemną interpelację ws. obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski, 

które odbędą się w 2016 roku.  

(Tekst interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji). 

 

b) Waldemar Witkowski  

 - Radny nawiązał do swojej interpelacji z XXXVII sesji Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego dotyczącej filmu „Hiszpanka”. Zacytował odpowiedź otrzymaną z Gabinetu 

Marszałka i zwrócił uwagę, iż odpowiedzi udzielił pracownik Gabinetu – i to nie 

z upoważnienia Marszałka - a zatem procedura udzielenia odpowiedzi była nieregulaminowa.  

 - Mówca poruszył kwestię oświadczeń majątkowych dyrektorów podległych 

samorządowi jednostek. Przypomniał, iż osobom tym nie wolno posiadać udziałów 

w spółkach o podobnym profilu działania, co kierowana przez nich jednostka. Zaapelował, 

aby odpowiednio poinstruować dyrektorów w tym zakresie oraz zwrócić się do Premiera RP 

z prośbą o wydania druków oświadczeń majątkowych, które byłyby zgodne z ustawą 

o samorządzie województwa. 

 - Radny zwrócił się do członków rad społecznych SP ZOZ-ów, aby starali się 

przeprowadzić odpowiednią politykę PR-u szpitali, mającą na celu ułatwienia pacjentom – 

zwłaszcza z miejscowości poza Poznaniem – kontakt z personelem medycznym. Szczególną 

uwagę zwrócił na matki, które niejednokrotnie muszę przyjeżdżać do Poznania, tylko po to, 

aby wyznaczono im termin wizyty, czy odpowiedniego badania, co można by było wykonać 
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również telefonicznie. Odpowiednie zmiany poprawiłyby wizerunek jednostek służby 

zdrowia. 

  

 

c) Marcin Porzucek 

 - Radny odniósł się do kwestii prac remontowych, jakie odbywają się 

w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Pile. Zaprezentował zdjęcie płytek 

ceramicznych, które dotychczas zamontowane były w budynku ośrodka, jednakże obecnie – 

mimo  dobrego stanu – są usuwane i zakłada się nowe. Zwrócił uwagę, iż takie działanie jest 

marnotrawieniem publicznych pieniędzy, które mogły by być wykorzystane na 

unowocześnianie wielkopolskich szpitali czy modernizację dróg wojewódzkich.  

 

 Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak wyjaśnił, 

że WORD w Pile realizuje zadanie związane z przebudową i modernizacją w odpowiedzi na 

zwiększające się zapotrzebowanie kierowców. Zaznaczył jednak, że ośrodek jest samodzielną 

jednostką – także w zakresie finansowym – i nie wykonuje zadań województwa, lecz swoje 

zadania ustawowe. Zarząd nie zamierza wyręczać dyrektora ośrodka w zakresie jego 

kompetencji.  Za wszelkie działania administracyjne odpowiada dyrektor ośrodka i będzie on 

także ponosił konsekwencje za ewentualną niegospodarność wynikająca z usuwania dobrych 

płytek podłogowych. 

 

 - Mówca pogratulował Rafałowi Grupińskiemu, Posłowi na Sejm RP, który ponownie 

został Przewodniczącym Regionu Wielkopolskiego Platformy Obywatelskiej. Przy okazji 

przypomniał, iż w zeszłym roku Przewodniczący R.Grupiński zorganizował w Pile Radę 

Regionu Wielkopolskiego PO, podczas której zapowiedziano, iż odbędzie się tam również 

w najbliższym czasie konferencja infrastrukturalna z udziałem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Sławomira Nowaka. Radny zwrócił uwagę, iż po 

13 miesiącach od niniejszej zapowiedzi, konferencja się nie odbyła, dlatego radny zaapelował 

o zorganizowanie tegoż spotkania.  

d) Jan Grzesiek 
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 - Radny poruszył kwestię remontowanego już po raz kolejny mostu na rzece Warcie 

w miejscowości Nowe Miasto, który jest podstawowym łącznikiem południowej część 

regionu z Poznaniem. Zwrócił uwagę, iż obecnie przez wprowadzony ruch wahadłowy tworzą 

się tam ogromne korki, co wpływa negatywnie na funkcjonowanie komunikacji 

w województwie, a co za tym idzie, spowalnia gospodarkę. Zaapelował o rozważenie 

możliwości budowy drugiego mostu w tamtym rejonie oraz o wpisanie takiej koncepcji do 

wojewódzkich i krajowych dokumentów strategicznych.  

 

 

 
e) Andrzej Mroziński 

 - Radny odniósł się do rozdziału II transzy środków na drogi dojazdowe do pól. Na 

wstępie przypomniał, iż część gmin odpowiedziała pozytywnie na prośbę Krzysztofa 

Grabowskiego, Członka zarządu Województwa Wielkopolskiego, w sprawie wsparcia 

finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Większość gmin, 

które wsparła WODR otrzymała środki w ramach II transzy, pozostałe tych środków nie 

otrzymały. W związku z tym skierował zapytanie czy było to działanie zamierzone, 

czy przypadek? 

 

 Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski wyjaśnił, 

iż dokładnie przyglądając się rozłożeniu dotacji w ramach II transzy, widać że otrzymały je 

samorządy z różnych części Wielkopolski. Zwrócił jednak uwagę, iż sugestia radnego jest 

trafna, iż należałoby nagradzać gminy szczególnie współpracujące z samorządem 

województwa. Przy okazji mówca poinformował, iż planowana jest modernizacja Centrum 

Edukacyjno-Wystawienniczego w Maszewie, a wsparcie tej inicjatywy przez inne samorządy 

pozwoliło uzbierać kwotę 0,5 mln zł. 

 

 

 
f) Marek Sowa 

 - Mówca poinformował, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi na zapytanie 

zgłoszone podczas XXXVI sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w lipcu ws. ścieżki 

rowerowej wokół zbiornika wodnego Pakosław oraz ws. budowy zbiornika wodnego 

w okolicy Kościana. 
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 Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

przypomniał, iż wyczerpująca  odpowiedź została udzielona ustnie podczas XXXVI Sesji 

i zwrócił się do Przewodniczącego SWW z prośbą o przekazanie radnemu wyciągu 

z protokołu (wyciąg z protokołu z XXXVI sesji został przekazany radnemu M.Sowie). 

 

 - Radny poruszył kwestię zakontraktowania w NFZ miejsc dla pacjentów zakładów 

opiekuńczo-leczniczych na terenie południowej Wielkopolski. Zwrócił uwagę na sytuację, 

jaka ma miejsce w Rawiczu, gdzie niedawno oddano do użytku wyremontowany 

i rozbudowany zakład na 100 łóżek dla pacjentów. Jednakże, jak wynika z informacji 

przekazanych przez mieszkańca Rawicza, mimo dużego zapotrzebowania, wykorzystywane 

są obecnie tylko 44 łóżka. Mówca podkreślił, i ż rozbudowa tego typu zakładów, a następnie 

ich niepełne wykorzystanie jest trwonieniem publicznych pieniędzy. W związku z tym 

poprosił o informację na temat kontraktowania z NFZ miejsc dla pacjentów zakładów 

leczniczo-opiekuńczych na terenie południowej Wielkopolski. 

 
 
 W odpowiedzi Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski 

wyjaśnił, iż sprawa ta nie dotyczy Zarządu, który nie ma wpływu na to, ile pieniędzy 

Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza na miejsca dla osób potrzebujących pomocy. Zwrócił 

uwagę, iż w całej Wielkopolsce pojawiają się inwestorzy, którzy licząc na duże zyski, 

rozbudowują tego typu zakłady, jednakże wcześniej nie bilansują własnych możliwości 

z zapotrzebowaniem w tym zakresie, a co więcej, nie uzgadniają wcześniej kwestii 

kontraktowania z NFZ. 

 
 
 
 
g) Błażej Spychalski  

 - Radny nawiązał do premiery filmu „Hiszpanka”, która miała odbyć się przy okazji 

obchodów 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Przypomniał, iż niedawno 

poinformowano, że premiera będzie miała miejsce na wiosnę przyszłego roku przy okazji 

odbywających się festiwali kulturalnych. Zwrócił uwagę, iż środki finansowe przekazane na 

realizacje filmu powinny być przeznaczone na promowanie Powstania Wielkopolskiego, a nie 
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wspomnianych festiwali. Poprosił o informację czy w umowie o realizację filmu zapisana jest 

data jego premiery, jeżeli tak, to jaka? 

 

 

h) Seweryn Kaczmarek 

 - Radny nawiązał do pisma władz Gminy Kobyla Góra, skierowanego do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w marcu 2012 roku ws. rozważenia 

możliwości alternatywnego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 449 na obszarze graniczących 

gmin: Kobyla Góra, Syców, Perzów pomiędzy Pisarzowicami a Słupią pod Bralinem oraz 

o uwzględnienie w pracach inwestycyjnych województwa budowy nowego odcinak drogi 

nr 449. Mówca podkreślił, i ż droga gminna nr 843630 jest bardzo mocna eksploatowana 

stanowiąc łącznik między gminami. W związku z tym radny skierował prośbę o rozważenie 

możliwości uwzględnienia tego tematu w planie inwestycyjnym na 2014 rok.  

 

 W odpowiedzi Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 

wyjaśnił, iż wspomniane przez radnego zadanie nie jest uwzględnione w planie finansowym 

na 2014 rok. Przypomniał, iż najpilniejsze potrzeby na drogach wojewódzkich opiewają na 

kwotę 1,6-2 mld zł, zaś przewidziane środki unijne w perspektywie 2014-2020 przeznaczone 

na inwestycje drogowe, wraz z minimalnym wkładem własnym z budżetu województwa, 

wynoszą ok. 800 mln zł. W opracowywanym obecnie projekcie budżetu na 2014 rok 

zabezpieczone są środki na bieżące utrzymanie dróg oraz środki na wkład własny do 

inwestycji unijnych – głównie kończenie tych rozpoczęty w 2012 i 2013 roku. Obecnie 

planuje się wykonanie 3 inwestycji, na które przeznaczone będą środki pozostałe w wyniku 

zmian kursu euro. 

  

 - Mówca podziękował za uwzględnienie jego wcześniejszych postulatów ws. pociągu 

relacji Ostrów Wielkopolski – Łódź Kaliska i odpowiednie skorygowanie nowego rozkładu 

jazdy.  
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i) Kazimierz Pałasz 

 - Radny przypomniał, iż nie otrzymał odpowiedzi na interpelację złożoną na 

poprzedniej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego ws. wynagrodzeń pracowników 

i kadry zarządzającej Muzeum Okręgowego w Koninie oraz w sprawie możliwości przejęcia 

i zagospodarowania terenu byłej gorzelni w Gosławicach (odpowiedź została wysłana). 

 - Mówca odniósł się do przyjętego przez Sejmik na XXXVIII sesji nowego Statutu 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, w którym dokonuje się zmiany zastępcy 

dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych na zastępcę dyrektora ds. administracyjno-

marketingowych. Podkreślił, i ż w lokalnej prasie podawane są informacje, jakoby stanowisko 

to zostało utworzone pod konkretną osobę, dlatego poprosił o informację, czy zostanie 

rozpisany konkurs na zastępcę dyrektora ds. administracyjno-marketingowych w tejże 

jednostce? 

 

 

 

 

Protokołowała 

 

Małgorzata Paprzycka 

 


