
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ NR XXVII/12 
z XXVII sesji Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego 
z 29 października 2012 r. 



 
 

Protokół nr XXVII/12  

z XXVII sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w dniu 29 października 2012 r. 

 

XXVII Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się 29 października 

2012r. 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 XXVII Sesji SWW wzięło udział 36 radnych, według listy 

obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

 W posiedzeniu uczestniczyli także członkowie Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego oraz zaproszenia goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2                   

do protokołu). 

 Przewodniczący Lech Dymarski przywitał  pana dr. Mariana Króla, Prezydenta  

Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz uczniów z Gimnazjum im. Sułkowskich w 

Rydzynie oraz z Gimnazjum w Trzcinicy i Lasek, którzy na zaproszenie radnych wzięli udział 

w obradach Sejmiku. 

 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 
Przewodniczący Lech Dymarski zaproponował wprowadzenie do porządku obrad 

sesji następujących punktów: 

- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego 

- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Międzychód i zawarcia w tej sprawie umowy 

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego 



 
 

- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących 

komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

 

Radny Marcin Porzucek złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 

„Informacja na temat nieprawidłowości w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w 

Pile”, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia w błąd radnych podczas posiedzenia 

Komisji Rewizyjnej przez dyrektora WORD w Pile, Zbigniewa Przeworka. Radny sugerował, 

iż pan dyrektor podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej we wrześniu podał nieprawdziwe 

dane dotyczące zdawalności  egzaminów na prawo jazdy w WORD w Poznaniu.   

 

Przewodniczący SWW Lech Dymarski zaproponował, aby radny o powyższą 

informacje ubiegał się w punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”. Punkt zaproponowany 

przez radnego M.Porzucka nie został wprowadzony do porządku obrad. 

 

 Radny Zbigniew Czerwiński wnioskował, aby wprowadzić do porządku obrad Sesji 

punktu w sprawie przyjęcia przez Sejmik stanowiska dotyczącego finansowania świadczeń 

medycznych z zakresu onkologii. Punkt ten został wprowadzony do porządku sesji. 

 

 Porządek obrad XVII Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego uzupełniony o 5 

punktów został przyjęty jednogłośnie. 

 Przewodniczący Sejmiku zaproponował zmianę kolejności rozpatrywania niektórych 

punktów obrad, w porównaniu do porządku przesłanego wcześniej radnym. 

 

PORZĄDEK OBRAD  

XXVII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

  29 października  2012 r/godz.1200/. 

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 

3 A. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Województwa 

Wielkopolskiego/ druk nr 4 / 

3 B. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego  



 
 

3 C. Podjęcie uchwały o przyjęciu  apelu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 

sprawie ogłoszenia roku 2013 rokiem Hipolita Cegielskiego. /druk nr   5   / 

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 w sprawie emisji obligacji Województwa 

Wielkopolskiego. /druk nr  3 / 

7.  Procedowany w pkt. 3 A  

8.  Procedowany w pkt. 3 C 

9. Podjęcie  uchwały  w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu 

Państwa. /druk nr   6   / 

10.Prezentacja projektu Planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru 

Metropolitalnego. /druk nr  7    / 

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

komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, położonymi w granicach 

administracyjnych Gminy Murowana Goślina , Gminie Murowana Goślina. /druk nr    8  / 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg 

wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego./druk nr 9     / 

13. Podjęcie  uchwały  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Obrzycko. /druk nr  10   / 

14.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 

2011/2012. /druk nr 11     / 

15. Podjęcie  uchwały  w sprawie utworzenia  Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 

/druk nr   12   / 

16. Informacja dotycząca stanu przygotowania do realizacji zbiornika retencyjnego 

Wielowieś Klasztorna na rz. Prośnie. /druk nr 13     / 

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

których Sejmik Województwa Wielkopolskiego jest organem tworzącym za I półrocze 2012 

r. /druk nr   14   / 



 
 

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu. 

/druk nr15   / 

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej 

przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Pogotowiu Ratunkowym w 

Kaliszu./ druk nr  16 / 

20.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej 

przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu 

Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. /druk nr 17  / 

21.Informacja dodatkowa do wniosku Wojewódzkiego  Zakładu Opieki Psychiatrycznej w 

Sokołówce o przekształcenie podmiotu w spółkę prawa handlowego. /druk nr 18  / 

22.Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do zaopiniowania projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczona 

odpowiedzialnością samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiego 

Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce./druk              nr  19 / 

23.Informacja nt. Biznes Planu z Modelem Biznesowym na lata 2012-2016 Ośrodka 

Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu z dnia 25 września 2012r. /druk nr 20/    

24.Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do zaopiniowania projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie  przekształcenia w spółkę z ograniczona 

odpowiedzialnością samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Ośrodka 

Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu. /druk          nr 21  / 

25. Podjęcie  uchwały w sprawie wystąpienia Województwa Wielkopolskiego ze 

Zgromadzenia Regionów Europy( Assembly of European Regions). /druk nr 22/ 

26.Informacja o realizacji interpelacji zgłoszonych przez radnych na sesjach Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego IV kadencji oraz wniosków zgłoszonych na   komisjach 

Sejmiku w I półroczu 2012r. /druk nr  23    / 

27. Informacja o złożonych oświadczeniach   majątkowych. /druk nr   24   / 

28. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku . /druk nr  25    / 

28 A. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Międzychód i zawarcia w tej sprawie umowy. 

28 B. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. 



 
 

28 C. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących 

komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

28 D. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie finansowania świadczeń onkologicznych na terenie 

Województwa Wielkopolskiego i podziału rezerw NFZ. 

29.Interpelacje i zapytania radnych. 

30. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 3. Wybór sekretarzy obrad. 

 

 Sekretarzami obrad zostali jednogłośnie wybrani radni: Henryk Szopiński oraz 

Marcin Porzucek. 

 

 

Ad. 3 A. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Województwa 

Wielkopolskiego Kazimierza Kościelnego 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVII/482/12 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

  

Ad. 3 B. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski powiadomił, iż na wniosek grupy radnych 

kandydatem na Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego jest radny 

Kazimierz Palasz. Przedstawienia niniejszej kandydatury dokonał Przewodniczący Klubu 

Radnych SLD, radny Marek Niedbała. Radny Kazimierz Pałasz wyraził zgodę na 

kandydowanie. 

W związku z powyższym jednogłośnie powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: 

radny Maciej Dąbrowski, radny Franciszek Marszałek, radny Marek Sowa oraz radny 

Andrzej Mrozi ński. 



 
 

Przewodniczący SWW Lech Dymarski ogłosił przerwę, podczas której Komisja 

Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. W czasie przerwy odbyło się również posiedzenie 

Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej oraz wspólne 

posiedzenie Komisji Budżetowej i Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia 

Publicznego. 

 

Po 20 minutach Przewodniczący SWW Lech Dymarski wznowił obrady.  

 

Radny Maciej Dąbrowski, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, wyjaśnił zasady 

głosowania. Następnie każdemu z obecnych radnych wręczono po jednej karcie do 

głosowania. Po zakończeniu głosowania w trybie tajnym, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do 

liczenia głosów głosów.  

 

Następnie Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania nad wyborem radnego 

Kazimierza Pałasza na  funkcję Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. Wynik głosowania: 33 głosy „za”, 1 głos „przeciw”, 2 głosy 

„wstrzymujące”. Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego został 

radny Kazimierz Pałasz.  

 

Uchwała została przyjęta przy jednym głosie „przeciw” i 2 „wstrzymujących”. 

Uchwała Nr XXVII/483/12 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

Ad. 3 C. Podjęcie uchwały o przyjęciu apelu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 

sprawie ogłoszenia roku 2013 rokiem Hipolita Cegielskiego. 

  

Głos zabrał Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, dr Marian Król . Pan 

M. Król podziękował za wsparcie inicjatywy ogłoszenia roku 2013 rokiem Hipolita 

Cegielskiego. Dodatkowo pan prezydent poinformował, iż w przygotowaniu jest program 

obchodów na rok 2013 oraz że planowany jest  film o Hipolicie Cegielskim, a także kilka 

wydawnictw. Wyraził również nadzieję, iż Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

wesprze finansowo te projekty.  

 



 
 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVII/484/12 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

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

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

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVII/485/12 stanowi załącznik nr 6 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 

2012r. i lata następne. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 

Uchwała Nr XXVII/486/12 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji Województwa 

Wielkopolskiego. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVII/487/2012 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 

Ad. 7. Procedowano w punkcie 3A.  

 

 

Ad. 8.  Procedowano w punkcie 3C.  

  

 

Ad. 9. Podjęcie  uchwały  w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz 

Skarbu Państwa 



 
 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVII/488/2012 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 

Ad. 10. Prezentacja projektu Planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego 

Obszaru Metropolitalnego 

Sejmik przyjął prezentację do wiadomości. 

 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania 

przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, 

położonymi w granicach administracyjnych Gminy Murowana Goślina , Gminie 

Murowana Goślina 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVII/489/2012 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu 

istniejących dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego 

 

 Głos w sprawie zabrał radny Zbigniew Ajchler, zwracając uwagę na drogę 

wojewódzką nr 150 znajdująca się na terenie powiatu międzychodzkiego i szamotulskiego. 

Radny przypomniał, iż aby droga była zakwalifikowana do kategorii dróg wojewódzkich 

musi spełniać określone parametry, których – w opinii radnego – nie spełnia wspomniana 

droga nr 150. W związku z tym radny zaproponował, by podjęto działania mające na celu 

przekazanie tej drogi do zasobów innych jednostek samorządowych. 

 Radny Marcin Porzucek zwrócił uwagę na stan drogi wojewódzkiej nr 133, która w 

jego opinii również nie spełnia wymogów wspomnianych przez przedmówcę. 

 Głos zabrał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. 

Wicemarszałek stwierdził, iż zmiany w uchwale wynikają z faktu nowych, zakończonych 

inwestycji (np. obwodnica Murowanej Gośliny czy obwodnica Grabowa nad Prosną). 

Natomiast kwestia byłych dróg o charakterze obronnym wciąż pozostaje niewyjaśniona do 



 
 

końca. Mówca przypomniał, że w minionym czasie został zmieniony katalog tzw. dróg 

obronnych, a zatem byłe drogi o tym charakterze należałoby przekazać do samorządów 

niższego szczebla. Z wiadomych przyczyn, żaden z samorządów dobrowolnie nie godzi się na 

przejęcie tychże odcinków. Wicemarszałek poinformował, iż wielokrotnie występował do 

Ministerstwa Obrony Narodowej celem uregulowanie tejże kwestii. Wspomniane drogi 

wojewódzkie częściowo znajdują się w kategorii byłych dróg obronnych i nie spełniają już 

funkcji komunikacyjnej. W związku z tym prowadzone są rozmowy z Lasami Państwowymi, 

aby przy udziale ich środków, modernizować te drogi. Ponadto Wicemarszałek zwrócił 

uwagę, iż Samorząd Województwa Wielkopolskiego nie posiada środków finansowych na 

inwestycje modernizujące te odcinki w taki sposób, aby spełniały one definicyjne parametry 

drogi wojewódzkiej.  

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVII/490/2012 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

 

Ad. 13. Podjęcie  uchwały  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Obrzycko 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVII/431/2012 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

  

 

Ad. 14. 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 2011/2012 

Radni nie wnieśli uwag. 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął informację. 

 

Ad. 15. Podjęcie  uchwały  w sprawie utworzenia  Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 

Koninie 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVII/492/12 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 



 
 

 

 

Ad. 16. Informacja dotycząca stanu przygotowania do realizacji zbiornika retencyjnego 

Wielowieś Klasztorna na rz. Prośnie 

Radni nie wnieśli uwag. 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął informację. 

 

Ad. 17. Informacja o realizacji zadań rzeczowych i finansowych przez podmioty 

lecznicze, dla których Sejmik Województwa Wielkopolskiego jest organem tworzącym 

za I półrocze 2012 r. 

 

 Głos w tej sprawie zabrał radny Zbigniew Czerwiński zwracając uwagę na sytuacje 

ekonomiczną 3 jednostek: Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Koninie oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Radny 

zauważył, iż szpital w Poznaniu osiągnął największą stratę za I półrocze ze wszystkich 

jednostek, dla których Sejmik jest organem tworzącym. W związku z tym alarmującym 

faktem, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak oraz podległy mu 

Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom, powinni już teraz zająć się 

tą sprawą i kontrolować sytuację szpitala na bieżąco. W odniesieniu do szpitala w Koninie, 

utrzymujące się na poziomie 8-9 mln złotych zobowiązania wymagalne również pozostają 

kwestią do rozwiązania. Radny wyraził uznanie dla obecnego dyrektora Grzegorza Wrony i 

jego działań, które w opinii radnego pokazują nieudolność poprzednich zarządców jednostki. 

W kontekście szpitala leszczyńskiego, radny Czerwiński poprosił o informację dotyczącą 

zawarcia umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

 W odpowiedzi dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom, Jacek Sobieski poinformował, iż w dniu dzisiejszym o godz. 14:00 

podpisana zostanie umowa kredytowa, zawarta na takich warunkach, jakie były wcześniej 

ustalone. 

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął informację. 

 



 
 

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskie Centrum 

Onkologii w Poznaniu 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVII/493/12 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad. 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie powołania Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Pogotowiu 

Ratunkowym w Kaliszu 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVII/494/12 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

 

Ad. 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim 

Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVII/495/12 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

 

Ad. 21. Informacja dodatkowa do wniosku Wojewódzkiego  Zakładu Opieki 

Psychiatrycznej w Sokołówce o przekształcenie podmiotu w spółkę prawa handlowego 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął informację. 

 

 

Ad. 22. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do zaopiniowania projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przekształcenia w spółkę z 

ograniczona odpowiedzialnością samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce. 

 Głos w sprawie zabrał radny Zbigniew Czerwiński apelując o wycofanie się 

z podejmowania tejże uchwały. Radny przypomniał, iż w latach 2002-2006 pojawił się plan 



 
 

konsolidacji placówek w zakresie opieki psychiatrycznej, jednakże został on zaniechany. 

Ponowna sytuacja miała miejsce wiosną br. - po ogłoszeniu raportu PWC pojawiła się 

propozycja połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu z jednostką w 

Sokołówce. Taka sytuacja, w opinii radnego, byłaby korzysta ponieważ jak wynika z badań, 

jednostki które mają 100 i więcej łóżek są w stanie lepiej wykorzystać personel medyczny w 

stosunku do wielkości kontraktowania. Radny przypomniał, iż w kaliskim szpitalu znajduje 

się oddział psychiatrii, ale warunki pozwalają na stworzenie tam jeszcze 1 czy 2 oddziałów. 

Połączenie z oddaloną o 20 km Sokołówka nie powodowałoby znaczących utrudnień dla 

personelu, a oszczędność kosztów administracyjnych polepszyłaby sytuację ekonomiczną obu 

jednostek. Co więcej, występowanie tych jednostek osobno stwarza sytuację, kiedy to oba 

szpitale będą ze sobą konkurowały o zakontraktowanie. Radny Czerwiński na koniec zwrócił 

uwagę, iż nie ma naglącej potrzeby, aby niniejszą uchwałę podejmować już teraz, a 

należałoby zwrócić ją do przeanalizowania przez Komisję Rodziny, Polityki Społecznej i 

Zdrowia Publicznego od strony ekonomicznej. 

 Następnie głos zabrał radny Jan Mosiński, który zauważył, iż niepokojący jest fakt 

pędu prowadzącego do ekonomizacji jednostek psychiatrycznych. Należałoby postępować 

zgodnie z duchem rezolucji środowisk psychiatrycznych z 2008r., która kładzie nacisk na 

polepszenie zdrowia pacjenta, a nie ukierunkowania się na zyski ekonomiczne.  

 Do powyższych wypowiedzi odniosła się dyrektor Wojewódzkiego Zakładu Opieki 

Psychiatrycznej w Sokołowce, pani Janina Kubiak . Pani dyrektor zwróciła uwagę, iż 

decyzja o przekształceniu jednostki w spółkę nie była decyzja podejmowaną nagle. Wiosną 

skierowano wniosek do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o takie przekształcenie, a 

pomysł ten poparty został uchwałą Rady Społecznej oraz aprobowany przez związki 

zawodowe. Pani dyrektor podkreśliła, iż bardziej efektywne będzie zarządzanie spółką prawa 

handlowego, która w bardziej elastyczny sposób będzie mogła odpowiedzieć na konkretne 

potrzeby runku. Zapowiedziała również, iż opracowywane są liczne plany co do dalszego 

rozwoju jednostki (np. utworzenie hostelu dla pacjentów, którzy dopiero co opuścili szpital). 

Pani Kubiak raz jeszcze zaznaczyła, iż takie przekształcenie jest rozwiązaniem najbardziej 

korzystnym w obecnej sytuacji gospodarczej kraju. 

 Raz jeszcze głos zabrał radny Zbigniew Czerwiński, który stwierdził, iż dyrektor 

SPZOZ ma znacznie większe kompetencje niż prezes spółki prawa handlowego, dlatego też 

nie widzi powodów, które obecnie uniemożliwiałyby dyrekcji realizację wspomnianych 

planów rozwojowych dla jednostki. Radny złożył wniosek o wycofanie się 

z podejmowania uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do zaopiniowania projektu 



 
 

uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przekształcenia w spółkę z 

ograniczona odpowiedzialnością samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce. 

 

Wniosek został odrzucony przy 11 głosach „za” i 21 głosach „przeciw”. 

 

Uchwała została przyjęta przy 19 głosach „przeciwnych”. 

Uchwała Nr XXVII/496/12 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

 

Ad. 23. Informacja nt. Biznes Planu z Modelem Biznesowym na lata 2012-2016 Ośrodka 

Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu z dnia 25 września 2012r. 

 

Głos w sprawie zabrał radny Zbigniew Czerwiński, który poruszył problem jakości 

niniejszego biznesplanu. Radny zwrócił uwagę, iż plan zakłada śmiały program inwestycyjny 

jednostki, jednakże nie odnajduje w nim źródeł jego finansowania. Środki generowane w 

latach 2012-2016 (z uwzględnieniem amortyzacji i zysków oraz ewentualnego kredytu) nie 

doprowadzą - zdaniem radnego - do takiej nadwyżki operacyjnej, które by pozwoliła 

zrealizować powyższy plan. W celu realizacji biznesplanu należałoby dokonać nakładów 

inwestycyjnych w wysokości ok. 8 mln złotych, a źródła tych środków nie są opisane w 

planie. Na koniec, radny podkreślił, że należy zdawać sobie sprawę, iż podjęcie uchwały o 

przekształceniu w spółkę z o.o. otwiera drogę do późniejszej prywatyzacji jednostki.  

Do wypowiedzi radnego Czerwińskiego odniósł się Przewodniczący Komisji Rodziny, 

Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, radny Rafał Żelanowski, zwracając uwagę, iż 

niesłusznie odbiera się omawianą uchwałę jako plan prywatyzacji jednostki – chodzi jedynie 

o przekształcenie jej w spółkę z o.o. i możliwość pozyskania inwestorów zewnętrznych. 

Głos zabrał również dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 

Poznaniu, pan Dariusz Godlewski. Pan dyrektor podkreślił, że po przekształceniu Centrum, 

obowiązywać je będzie ustawa o rachunkowości, a zatem pojawi się nowy bilans otwarcia i 

faktyczna, realna sytuacja finansowa. Założenia przyjęte w biznesplanie wynikają z faktu, że 

w strategii Centrum przyjęto, iż źródłem pozyskiwania środków będą usługi niekomercyjne. 

Dodatkowo pan dyrektor zauważył, iż niestety na podstawie prognoz wiadome jest, że  

wzrośnie zachorowalność na choroby nowotworowe, a zatem nie ma obaw o utratę pacjentów 

czy zmniejszenie zainteresowania usługami świadczonymi przez jednostkę. W biznesplanie 



 
 

założono sukcesywną rozbudowę Centrum, za która idzie wzrost dochodów. Na koniec pan 

dyrektor poinformował także, iż istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu w razie takiej 

konieczności, jednakże wpierw Centrum musi przekształcić się w spółkę.  

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął informację. 

 

 

Ad. 24. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do zaopiniowania projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie  przekształcenia w spółkę z 

ograniczona odpowiedzialnością samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu. 

Dyskusja odbyła się w pkt. 22. 

Uchwała została przyjęta przy 24 głosach „za”, 10 głosach „przeciw” i 2 głosach 

„wstrzymujących”. 

Uchwała Nr XXVII/497/12 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

 

Ad. 25. Podjęcie  uchwały w sprawie wystąpienia Województwa Wielkopolskiego ze 

Zgromadzenia Regionów Europy( Assembly of European Regions). 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVII/498/12 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

 

Ad. 26. Informacja o realizacji interpelacji zgłoszonych przez radnych na sesjach 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego IV kadencji oraz wniosków zgłoszonych na   

komisjach Sejmiku w I półroczu 2012r. 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął informację. 

 

 

Ad. 27. Informacja o złożonych oświadczeniach   majątkowych 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął informację. 

 

 



 
 

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

okresie pomiędzy sesjami Sejmiku 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął jednogłośnie sprawozdanie. 

 

 

Ad. 28 A. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez 

Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Mi ędzychód i zawarcia w tej 

sprawie umowy. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVII/499/12 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

 

Ad. 28 B. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVII/500/12 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Ad. 28 C. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących i 

Wiceprzewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVII/501/12 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Ad. 28 D. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie finansowania świadczeń onkologicznych na terenie 

Województwa Wielkopolskiego i podziału rezerw NFZ. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVII/502/12 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

 

Ad. 29.Interpelacje i zapytania radnych. 



 
 

a) Marcin Porzucek 

 -  Radny odniósł się do informacji przekazanej przez dyrektora Wielkopolskiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile, pana Zbigniewa Przeworka podczas posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej (w dn. 24 września br.). Dyrektor, broniąc zdecydowanie najniższej zdawalności 

egzaminów na prawo jazdy w WORD w Pile - w stosunku do pozostałych ośrodków,  podał, 

zdaniem radnego, rażąco nieprawdziwą informację, iż WORD w Poznaniu charakteryzuje 

wysoka zdawalność, gdyż prawie 90% osób przystępujących do egzaminu mieszka w 

Poznaniu. Wg danych przekazanych radnemu przez Urząd Marszałkowski, jako odpowiedź 

na poprzednie interpelacje, mieszkańcy Poznania stanowią zaledwie ok. 40% zdających 

prawo jazdy w poznańskim ośrodku. W związku z wprowadzeniem w błąd radnych przez 

dyrektora Z. Przeworka, radny poprosił Marszałka o ustosunkowanie się do zaistniałej 

sytuacji.  

 

        -  Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak zaznaczył, iż 

chcąc udzielić wyczerpującej odpowiedzi, musi w pierwszej kolejności zapoznać się z 

protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 

 

 - Radny złożył pisemną interpelację z prośbą o szczegółowe wyjaśnienie informacji 

zawartych w piśmie DWP.VII.1.433.70.2012, które stanowi odpowiedź na interpelację 

radnego z 12 września br. w sprawie zamówień publicznych na realizację projektów. 

(Tekst zapytania stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji i zapytań). 

 

 - Radny zwrócił się z zapytaniem, czy Urząd Marszałkowski oraz podległe mu 

instytucje będą brały udział w koordynowaniu prac nad budową zbiornika retencyjnego w 

Ujściu? Radny skierował także zapytanie, czy przewiduje się współfinansowanie inwestycji 

przez samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz czy znany jest już harmonogram 

budowy zbiornika w Ujściu? 

 

 - Odpowiedzi udzielił Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof 

Grabowski, który poinformował, iż przygotowywana jest koncepcja budowy kilku 

mniejszych zbiorników, jednakże na chwilę obecną nie są znane koszty tejże inwestycji. 

Inwestorem musi być jednak Miasto Ujście, gdyż kwestia dotyczy wód opadowych. Środki na 

ten cel prawdopodobnie pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zakłada się, że w 



 
 

przyszłym roku przygotowywana będzie niezbędna dokumentacja dotycząca inwestycji, a 

prace rozpocząć się mogą najwcześniej w 2014 roku. Dodatkowo mówca poinformował, iż w 

dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie w tej kwestii, na którym prowadzone będą dalsze 

rozmowy, a podjęte ustalenia przedstawione zostaną radnemu. 

 

b) Błażej Spychalski 

 - Radny zwrócił się z zapytaniem dotyczącym dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Koninie, pana Piotra Korytkowskiego. Radny zauważył, iż pan dyrektor 

pełni również funkcję Radnego Miasta Konina, a co za tym idzie, dużą część czasu poświęca 

na działalność w Radzie Miasta – udział w Sesjach oraz Komisjach. W związku z tym, radny 

prosi o informację, czy dyrektor Piotr Korytkowski prowadzi ewidencję swojego czasu pracy 

jako dyrektora WORD, a zatem jednostki podległej Urzędowi Marszałkowskiemu? 

 

 - W odpowiedzi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech 

Jankowiak stwierdził, iż nie ma informacji nt. ewidencji czasu pracy dyrektora 

Korytkowskiego. Zaznaczył jednocześnie, iż nie ma żadnych zastrzeżeń co do pracy 

dyrektora i wykonywania przez niego swojej funkcji jako dyrektora WORD. 

 

c) Marek Sowa 

 - Radny złożył interpelację na prośbę mieszkańców Rawicza, którzy pracując w 

Poznaniu oraz Lesznie, mają problem z dojazdem „do” i „z” miejsca pracy. Radny zwrócił się 

z prośbą o przywrócenie pociągu relacji Rawicz-Leszno-Poznań o godz. 4:30, co pozwoli na 

bezproblemowy dojazd mieszkańców Rawicza do pracy na godz. 7:00. Dodatkowo radny 

wnosi, aby planując nowy rozkład jazdy pociągów - wprowadzony od grudnia br. - nie 

likwidować relacji, które dotychczas pozwalają ww. mieszkańcom Rawicza na dogodny 

dojazd do miejsc pracy - zwłaszcza w Lesznie. 

(Kopia pisma oraz lista osób podpisanych pod petycją stanowi załącznik do niniejszego 

zestawienia interpelacji i zapytań). 

 

- W odpowiedzi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech 

Jankowiak zaznaczył, iż rozkład jazdy pociągów opracowywany będzie wyłącznie na 

podstawie rzeczywistych potoków podróżnych oraz wynikających z nich przychodów. 

Sugestie mieszkańców będą brane pod uwagę, jednakże wpierw należy dokonać analizy czy 

postulaty pasażerów mają swoje odzwierciedlenie w ilości sprzedawanych biletów. 



 
 

 

 - Radny zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości wsparcia finansowego 

Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu z rezerw Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 

Bezpośrednim celem tegoż wsparcia miałaby być aktywizacja osób bezrobotnych, gdyż jak 

zauważył radny, region Rawicza charakteryzuje niezwykle trudna sytuacja w tym zakresie. 

 

 - Odpowiedzi udzielił Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech 

Jankowiak informując, iż Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu nie aplikował w ostatnich 

dwóch edycjach, kiedy powiatowe urzędy pracy mogły ubiegać się o dodatkowe fundusze 

pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  

 

 - Radny zwrócił się z prośbą o informacje na jakim etapie przebiegają rozmowy 

prowadzone ze Związkiem Pracodawców Kolejowych, których celem ma być zawarcie 

porozumienia dotyczącego honorowania ulg pracowników kolejowych przez spółkę Koleje 

Wielopolskie. Radny zwrócił uwagę, iż podpisanie ww. porozumienia, może przyczynić się 

do zwiększenia liczby pasażerów korzystających z usług Kolei Wielkopolskich - zwłaszcza na 

obszarze, gdzie obsługę ruchu pasażerskiego prowadzi tylko niniejsza spółka. 

 

 - W odpowiedzi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech 

Jankowiak poinformował, iż na chwilę obecną ponownie rozważa się przystąpienie Kolei 

Wielkopolskich do wspomnianego przez radnego porozumienia, gdyż w międzyczasie - ze 

względów ekonomicznych - wystąpiła z niego spółka Przewozy Regionalne. Wówczas 

zaistnieć może sytuacja, kiedy na terenie Województwa Wielkopolskiego obowiązywać będą 

dwa różne systemu ulg, a takiej sytuacji Zarząd Województwa pragnie uniknąć. 

 

d) Jan Mosiński 

 - Radny skierował interpelację dotyczącą Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. Niniejsza jednostka planuje 

zakup ambulansu RTG, w związku z czym radny zwrócił się z prośbą o uwzględnienie w 

budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok kwoty przeznaczonej na wsparcie 

finansowe ww. działania.  

 

 - Radny poruszył kwestię kaliskiego oddziału Wielkopolskiego Centrum Medycyny 

Pracy. Zwrócił uwagę, iż dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika 



 
 

Perzyny w Kaliszu nie planuje przedłużenia umowy o dzierżawę pomieszczeń 

przeznaczonych na działalność ww. oddziału. W związku z powyższym, radny zwrócił się z 

zapytaniem, czy Zarząd Województwa Wielkopolskiego przewiduje działania, które 

pozwoliłyby na dalsze funkcjonowanie tegoż oddziału w mieście Kalisz?  

 

 - Radny poruszył kwestię sytuacji personalnej w jednostce podległej samorządowi 

Województwa Wielkopolskiego – Radiu Centrum w Kaliszu. Radny poinformował, iż w 

minionym czasie Redaktor Naczelny Radia Centrum, pan Piotr Krysiak podjął decyzję o 

zwolnieniu z pracy jednego z najdłużej pracujących dziennikarzy, który odwołał się w tej 

sprawie do Sądu Pracy. Sąd Pracy I Instancji nakazał wypłatę odszkodowania w kwocie 

prawie 10 tys. zł. W związku z powyższym, radny zwrócił się z zapytaniem, kto w przypadku 

uprawomocnienia się wyroku, poniesie koszty z niego wynikające? 

 

e) Waldemar Witkowski 

 - Radny skierował interpelację dotyczącą możliwości zapobieżenia sytuacji, kiedy 

wykonawcy inwestycji drogowych nie wywiązują się ze swoich zadań i opuszczają plac 

budowy. Radny zasugerował, aby w przyszłorocznych inwestycjach drogowych rozważyć 

możliwość podziału dróg na mniejsze odcinki i tym samym takiego podziału prac, aby 

poszczególne odcinki wykonywane były przez podwykonawców, a nie jednego dużego 

wykonawcę. 

  

 - Radny zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości udostępnienia nagrań audio z 

sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Pozwoliłoby to na zapoznanie się z przebiegiem sesji 

obywatelom oraz uniknięcie ewentualnych wątpliwości, co do wypowiedzi poszczególnych 

mówców. 

 

f) Maciej Wi śniewski 

 - Radny zwrócił się z prośbą o informację dotyczącą stanu prawnego Jeziora 

Dominickiego (powiat leszczyński) oraz gruntów położonych wokół niego. 

 

 - Radny odniósł się do omawianego podczas poprzedniej sesji Sejmiku dokumentu o 

sytuacji spółek prawa handlowego, w których udziały posiada Województwo Wielkopolskie. 

Zwrócił się z zapytaniem czy zgromadzenie wspólników spółki Przewozy Regionalne podjęło 



 
 

uchwałę w trybie art. 233 kodeksu spółek handlowych, która mówi o tym, iż w sytuacji kiedy 

straty spółki przewyższają jej kapitał, konieczne jest zwołanie zgromadzenia wspólników i 

podjęcie uchwały o dalszym jej istnieniu? Jeżeli taka uchwała została podjęta, to czy rodzi 

ona skutki finansowe dla budżetu Województwa Wielkopolskiego – czy wierzyciele spółki 

Przewozy Regionalne mogą dochodzić swoich roszczeń finansowych od samorządu 

Województwa Wielkopolskiego? 

 

- W odpowiedzi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak 

poinformował, iż niejednokrotnie uchwała w takim trybie musiała być podejmowana. 

Zaznaczył jednak, iż konsekwencje finansowe wspólników wynikają z przywoływanej 

ustawy, a zatem wspólnicy odpowiadają finansowo jedynie do wysokości wniesionego 

kapitału. Marszałek przypomniał, iż jest to spółka z wyłączoną zdolnością upadłościową, a 

zatem wspomniane konwekcje finansowe nie zagrażają jej wspólnikom. Dodatkowo 

Marszałek poinformował, iż trwają dyskusje nad zmianą powyższej ustawy tak, aby stworzyła 

ona możliwość przeprowadzenia  upadłości spółki. 

 

g) Zbigniew Ajchler 

 - W związku z faktem funkcjonowania na terenie Województwa Wielkopolskiego 

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Obra-Warta (siedziba w Pszczewie, województwo 

lubuskie), radny skierował pisemną interpelację dotyczącą wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju Obszarów Rybackich. Zdaniem radnego, doszło do  nieprawidłowości związanych z 

wynikami naboru III  i przy wyborze projektów rekomendowanych do dofinansowania z 

Programu Operacyjnego Ryby przez Komitet Stowarzyszenia LGR. Radny zasugerował, iż 

samorząd Województwa Lubuskiego nie przeprowadza należytej kontroli nad pracą Komitetu 

Oceniającego Projekty. Radny podkreślił, i ż jest w posiadaniu dowodów wskazujących na 

nieprawidłowości w działalności komitetu, które przedstawił już Członkowi Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego Tomaszowi Bugajskiemu oraz pani dyrektor Departamentu 

Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Emilii Dunal. Z informacji posiadanych przez 

radnego wynika, iż KOP nie stosuje się do ustawowych kryteriów oceniania czy do 

podpisanych deklaracji poufności oraz rzetelności. Ponadto KOP wyklucza wnioski 

stanowiące konkurencję dla niego samego. Wątpliwości budzą także takie sprawy, jak np. 

kosztorysy powykonawcze. Uchybienia w działalności komitetu doprowadziły - zdaniem 

radnego - do sytuacji, że 95% środków z Funduszu trafiło do 15 osób będących członkami 

KOP. W dalszej kolejności radny zapowiedział, iż zwróci się o możliwość wystąpienia z 



 
 

niniejszą kwestią podczas sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego. Ponadto radny wnioskuje 

do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o rozważenie możliwości przeprowadzenia 

kontroli nad I i II naborem wniosków do PO Ryby. 

(Tekst interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji i zapytań). 

 

- Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak przypomniał radnemu, 

iż omawiany Program zarządzany jest przez samorząd Województwa Lubuskiego, a nie 

Wielkopolskiego. Dodatkowo marszałek zasugerował, aby radny z zebraną dokumentacją 

zwrócił się bezpośrednio do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Najwyższej Izby 

Kontroli. 

 

h) Kazimierz Pałasz 

 - Radny złożył pisemną interpelację w sprawie unieważnienia uchwały nr 2418/2012 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2012r. dotyczącej likwidacji 

Pracowni Terenowych Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania 

Mieniem. 

(Tekst interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji i zapytań). 

 

 - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski 

zapowiedział, iż dokładna odpowiedź przedstawiona zostanie na piśmie, ale Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego nie zamierza odstąpić od podjętej we wrześniu uchwały. 

Uchwała została podjęta zgodnie z literą prawa, odbyły się konsultacje oraz zawarte zostało 

stosowne porozumienie ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w Wielkopolskim 

Zarządzie Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu. Dodatkowo 

Marszałek zwrócił uwagę, iż koszty funkcjonowania Pracowni Terenowych WZGKiAM w 

Koninie i Kaliszu są najwyższe w województwie, a środki zaoszczędzone z ich likwidacji 

(likwidacja nastąpi do końca stycznia 2013 roku) przeznaczone zostaną na badania rynku 

zewnętrznego w tej kwestii. 

  

i) Bogdan Trepiński 

 - Radny odniósł się do odpowiedzi Ministra Transportu na stanowisko Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dn. 24 września 2012r. dotyczące przejęcia przez gminy 

Swarzędz, Pobiedziska i Łubowo odcinka dotychczasowej drogi krajowej nr 5. Radny 

zaapelował do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o podjęcie dalszych działań mających 



 
 

na celu rozwiązanie powyższego problemu.  

 

 - W odpowiedzi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak 

poinformował, iż samorządy – w tym Miasto Poznań, Miasto Gniezno oraz Województwo 

Wielkopolskie – wystąpią do Ministra Transportu z inicjatywą włączenia odcinka byłej drogi 

krajowej nr 5 do ciągu drogi krajowej nr 32. W ten sposób droga krajowa nr 32 stanowiłaby 

ciąg trasy z Zielonej Góry, przez Poznań, aż do Gniezna. Propozycja ta oczekuje na podpis 

wszystkich sygnatariuszy i w najbliższym czasie przekazana zostanie do Ministerstwa 

Transportu.  

 

j) Jan Grzesiek 

 - Radny zwrócił się z prośbą o ponowne przeanalizowanie rozkładu jazdy pociągów 

oraz zwrócenie szczególnej uwagi na wielkość składów pociągów – zwłaszcza na relacjach 

użytkowanych w celu dojazdu „do” i „z” miejsca pracy mieszkańców Wielkopolski oraz na 

trasach przejazdu studentów. 

 

 - Radny zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o 

wsparcie kontraktowania usług medycznych z zakresu leczenia cukrzycy. Radny przypomniał, 

iż wprowadzona została zasada, iż specjalista diabetolog musi przeznaczać 3 dni w tygodniu 

na pracę w danej poradni, co niejednokrotnie powoduje rezygnację specjalistów z działalności 

w danej przychodni oraz likwidację w niektórych szpitalach punktów kontroli poziomu cukru. 

Za przykład radny podał sytuację jaka ma miejsce w Jarocinie, gdzie diabetycy w celu 

kontroli poziomu cukru we krwi, muszą udać się aż do Pleszewa. Taki stan rzeczy nie tylko 

niekorzystnie wypływa na stan zdrowia diabetyków, ale także w znacznym stopniu utrudnia 

im codzienne funkcjonowanie.  

 

 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący SWW Lech Dymarski 

zamknął XXVII sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Protokołowała 

 

Małgorzata Paprzycka 


