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Protokół nr L/14 

L Nadzwyczajnej sesji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z 15 października 2014 r. 

 

L Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się 

15 października 2014 r. o godz. 12:00 w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Poznaniu. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

 Obrady otworzył Lech Dymarski, Przewodniczący Sejmiku Województwa 

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

SWW wzięło udział 31 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).  

  

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie: 

 

PORZĄDEK OBRAD  

L NADZWYCZAJNEJ SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOL SKIEGO 

w dniu 15 października 2014 r. 

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad.  
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4. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego przez Radnego Marcina Porzucka.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego.   

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 3. Wybór sekretarzy obrad. 

 Sekretarzami obrad zostali jednogłośnie wybrani radni: Tatiana Sokołowska oraz 

Andrzej Mrozi ński. 

 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przez Radnego Marcina Porzucka.  

 Głos zabrał radny Zbigniew Czerwiński, który złożył wniosek o głosowanie imienne 

nad ww. uchwałą.  

 Radny Waldemar Witkowski w imieniu Kluby Radnych Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej zapowiedział, iż Radni Klubu SLD głosować będą za przyjęciem radnego 

M.Porzucka do składu osobowego Komisji Rewizyjnej SWW. Zaproponował jednak, 

aby Przewodniczącym Komisji został wieloletni samorządowiec, dotychczasowy 

Wiceprzewodniczący Komisji, pan radny Maciej Wiśniewski. Zwrócił uwagę, iż jest to 

propozycja kompromisowa, która pozwoli uniknąć paraliżu prac Sejmiku. 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski wyjaśnił, iż propozycja radnego 

W.Witkowskiego dotyczy punktu 5 niniejszej Sesji. 

Poddał pod głosowanie wniosek radnego Z.Czerwińskiego o głosowanie imiennie 

nad uchwałą w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego przez Radnego Marcina Porzucka. 

Wniosek nie uzyskał większości głosów pozytywnych: 11 głosów - za i 20 głosów -

przeciw. 

Wniosek nie został przyjęty. 
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Uchwała została podjęta przy 15 głosach za i 16 głosach wstrzymujących.  

Uchwała Nr L/965/14stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.   

Głos w imieniu Klubu Radnych PO zabrał radny Henryk Szopiński. Mówca 

zaproponował, aby Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został jej dotychczasowy członek, 

radny Hieronim Urbanek. Działalność Komisji do końca IV kadencji SWW powinna 

przebiegać sprawnie i gwarantować wykonanie przyjętego wcześniej planu, a nie stanowić 

element kampanii wyborczej.  

Radny Zbigniew Czerwiński poprosił o przerwę w obradach.  

 

Przewodniczący SWW Lech Dymarski ogłosił 10-minutową przerwę. Następnie 

wznowiono obrady. 

 

Radny Zbigniew Czerwiński poprosił o możliwość konsultacji z prawnikiem. 

Przypomniał, iż do wniosku o zwołanie niniejszej Sesji SWW przygotowana była uchwała 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. W projekcie uchwały widnieje zapis, wyznaczający radnego Marcina 

Porzucka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Mówca poprosił o wyjaśnienie, 

czy w sytuacji Sesji Nadzwyczajnej jest możliwe podjęcie innej uchwały, niż ta przygotowana 

przez wnioskodawców? 

Za zgodą Przewodniczącego SWW, głos zabrała mecenas Dariusz Siwiński, 

który wyjaśnił, iż w bezwzględnie obowiązującym przepisie statutu województwa mowa jest 

o tym, że Sesja Nadzwyczajna może dotyczyć tylko i wyłącznie tej sprawy, dla której została 

zwołana. Ewentualna zmiana w porządku obrad Sesji Nadzwyczajnej musi uzyskać zgodę 

wnioskodawców. Zwrócił jednak uwagę, iż propozycje przedstawione przez radnego 

W.Witkowskiego oraz H.Szopińskiego nie dotyczą zmiany porządku obrad, a jedynie 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących 

i Wiceprzewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

W związku z tym, zmiana do projektu uchwały może nastąpić poprzez głosowanie nad 
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poszczególnymi autopoprawkami oraz głosowanie nad całością uchwały z przyjętą 

autopoprawką.  

Przewodniczący SWW Lech Dymarski przypomniał, iż obecnie jest 3 kandydatów na 

stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: radny Marcin Porzucek, radny Maciej 

Wiśniewski oraz radny Hieronim Urbanek. Przewodniczący SWW poprosił o wyjaśnienie 

w jaki sposób ww. kandydatury powinny być głosowane? 

Mecenas Dariusz Siwiński zaproponował, aby przeprowadzić osobne głosowanie nad 

każdą z trzech kandydatur. Osoba, która uzyska największą ilość głosów zostanie wskazana 

na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w ramach zgłoszonej poprawki do uchwały. 

Następnie należy poddać pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących 

i Wiceprzewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z przyjętą 

poprawką.  

Przewodniczący SWW Lech Dymarski zwrócił uwagę, iż w przypadku, kiedy 

największą ilość głosów uzyskałby radny Maciej Wiśniewski i to jego dotyczyłaby 

autopoprawka do uchwały, należałoby zmienić także Wiceprzewodniczącego Komisji, 

którym dotychczas jest właśnie radny M.Wiśniewski. 

Głos zabrał radny Jan Grzesiek, który zwrócił uwagę, iż obecnie omawiana sytuacja 

dotyczy zmian personalnych, dlatego zaapelował o rozważenie możliwości głosowania 

tajnego. 

Mecenas Dariusz Siwiński wyjaśnił, iż głosowanie tajne można przeprowadzić tylko 

i wyłącznie wtedy, kiedy przewiduje to ustawa o samorządzie województwa.  

 

Przewodniczący SWW Lech Dymarski zarządził 10-minutową przerwę, po której 

wznowiono obrady.  

 

Przewodniczący SWW Lech Dymarski wyjaśnił, iż należy głosować poprawki do 

uchwały w kolejności ich zgłoszenia - poprawkę zgłoszoną przez radnego W.Witkowskiego, 

jako pierwszą, następną zgłoszoną przez radnego H.Szopińskiego. W przypadku, kiedy żadna 

z dwóch ww. poprawek nie uzyska pozytywnej większości, następuje głosowanie nad  

proponowanym projektem uchwały, w którym widnieje zapis, iż Przewodniczącym będzie 

Marcin Porzucek.  
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Radny Marcin Porzucek oznajmił, iż w związku z tym, iż Kluby koalicyjne nie 

szanują zasad demokracji oraz zasad ustalonych między Klubami na początku kadencji 

SWW, wycofuje on swoją kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

SWW. Zapowiedział, iż Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość poprze w głosowaniu 

kandydaturę radnego Macieja Wiśniewskiego.  

Przewodniczący Klubu Radnych PiS, radny Zbigniew Czerwiński zwrócił uwagę, 

iż decyzja radnego M.Porzucka w znaczącym stopniu zmienia sytuację dotyczącą omawianej 

uchwały i przyczyniła się do usprawnienia funkcjonowania całego Sejmiku. 

 

Przewodniczący SWW Lech Dymarski zakończył dyskusję nad procedowaną 

uchwałą i poddał pod głosowanie: 

- poprawkę zgłoszoną przez radnego W.Witkowskiego: Maciej Wiśniewski 

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Poprawka nie uzyskała większości głosów 

pozytywnych: 11 głosów za, 15 głosów przeciwnych. Poprawka do projektu uchwały nie 

została przyjęta.  

- poprawkę zgłoszoną przez radnego H.Szopińskiego: Hieronim Urbanek 

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Poprawka zyskała większości głosów pozytywnych: 

20 głosów za, 11 głosów przeciwnych. Poprawka do projektu uchwały została przyjęta. 

 

Uchwała wraz z poprawką została podjęta przy 25 głosach za i 6 głosach przeciwnych.  

Uchwała Nr L/966/14stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia. 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący SWW Lech Dymarski 

zamknął L Nadzwyczajną Sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: 


