
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ NR XLI/14 
z XLI sesji Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego 
z 27 stycznia 2014 r. 



Protokół nr XLI/14  

z XLI sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w dniu 27 stycznia 2014 r. 

 

XLI sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się 27 stycznia 2014r. 

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 XXX Sesji SWW wzięło udział 32 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). 

 

  

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 
 Przewodniczący SWW Lech Dymarski poddał pod głosowanie punkty wcześniej 

zaproponowane: 

- Podjęcie  uchwały w sprawie uzgodnienia granicy łódzkiego obwodu łowieckiego           

Nr 207, którego część powierzchni znajduje się na terenie województwa Wielkopolskiego - 

wniosek został przyjęty jednogłośnie, a punkt wprowadzono jako 10A.  

- Podjęcie  uchwały w sprawie podziału południowej części Województwa 

Wielkopolskiego: powiatów jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, 

pleszewskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego na obwody łowieckie - wniosek został 

przyj ęty jednogłośnie, a punkt wprowadzono jako 10B.  

-  Podjęcie  uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 



im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - wniosek został przyjęty jednogłośnie, a punkt 

wprowadzono jako 10C.  

-  Podjęcie  uchwały w sprawie woli utworzenia przez Województwo Wielkopolskie 

wraz z Polskim Radiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie instytucji kultury pod nazwą 

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu - wniosek został przyjęty 

jednogłośnie, a punkt wprowadzono jako 10D.  

 

 Porządek obrad XLI Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego uzupełniony 

o 4 punkty został przyjęty jednogłośnie 

 

  

PORZĄDEK OBRAD  
XLI SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
  27 stycznia  2014 r/godz.1200/.  
 

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 

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

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

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

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

następne .  /druk nr 2  / 

6.Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego, będących 

współorganizatorami Mistrzostw Europy do lat 18  w Rugby w roku 2014./druk nr  3 /  

7.Działania samorządu regionalnego na rzecz innowacji w 2013r. /druk nr  4 /  

8.Podjęcie uchwały w sprawie Programu wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami 

i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz 

zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na lata 2014-

2020. /druk nr  5 / 

9. Podjęcie uchwały w  sprawie podpisania przez Województwo Wielkopolskie Porozumienia 

w sprawie „Współpracy Międzynarodowej w  Zakresie Polityki dotyczącej Młodzieży”.  

/druk nr   6 / 



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

Województwa Wielkopolskiego. /druk nr   7 / 

10A Podjęcie  uchwały w sprawie uzgodnienia granicy łódzkiego obwodu łowieckiego           

Nr 207, którego część powierzchni znajduje się na terenie województwa Wielkopolskiego.  

10B Podjęcie  uchwały w sprawie podziału południowej części Województwa 

Wielkopolskiego: powiatów jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, 

pleszewskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego na obwody łowieckie. 

10C Podjęcie  uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika 

Perzyny w Kaliszu. 

10D Podjęcie  uchwały w sprawie woli utworzenia przez Województwo Wielkopolskie wraz 

z Polskim Radiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie instytucji kultury pod nazwą 

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu. 

11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku . /druk nr  8 /  

12.Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 

Ad. 3. Wybór sekretarzy obrad. 

 

 Sekretarzami obrad zostali jednogłośnie wybrani radni: Karolina Duda oraz Marek 

Sowa. 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski zarządził 15-minutową przerwę, podczas 

której odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Komisji Rodziny, Polityki Społecznej 

i Zdrowia Publicznego. Następnie wznowiono obrady. 

 

 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  XL/785/13 SWW                                          

z dn. 16  grudnia 2013r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego 

na rok 2014.     



Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLI/792/14 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

  

 

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

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

Wielkopolskiego na 2014 r. i lata następne .   

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLI/793/14 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

Ad. 6. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez 

Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego, 

będących współorganizatorami Mistrzostw Europy do lat 18  w Rugby w roku 2014. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLI/794/14 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

  

 

Ad. 7. Działania samorządu regionalnego na rzecz innowacji w 2013r. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

  

Ad. 8. Podjęcie uchwały w  sprawie Programu wyrównywania szans osób z 

niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w 

realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w województwie 

wielkopolskim na lata 2014-2020. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  



Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLI/795/14 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w  sprawie podpisania przez Województwo Wielkopolskie 

Porozumienia w sprawie „Współpracy Międzynarodowej w  Zakresie Polityki 

dotyczącej Młodzieży”.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym. 

Uchwała Nr XLI/796/14 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLI/797/14 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 

Ad. 10 A. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia granicy łódzkiego obwodu 

łowieckiego Nr 207, którego część powierzchni znajduje się na terenie województwa 

Wielkopolskiego. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLI/798/14 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 

Ad. 10 B. Podjęcie  uchwały w sprawie podziału południowej części Województwa 

Wielkopolskiego: powiatów jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, 

pleszewskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego na obwody łowieckie. 

 



Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLI/799/14 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 

Ad. 10 C. Podjęcie  uchwały 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 XLI/800/14 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

 

Ad. 10 D. Podjęcie uchwały w sprawie woli utworzenia przez Województwo 

Wielkopolskie wraz z Polskim Radiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie 

instytucji kultury pod nazw ą Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w 

Poznaniu. 

 

 Głos zabrała dyrektor Departamentu Kultury UMWW Agata Grenda, która na prośbę 

radnego Zbigniewa Czerwińskiego podała szczegóły dotyczące procedowanej uchwały. 

Podkreśliła, iż jest  wola utworzenia instytucji na wiele lat, a nie krótkotrwałe porozumienie. 

Zarówno Polskie Radio, jak i samorząd województwa zadeklarowały pomoc po 900 tys. zł 

(jednorazowo). Przewiduje się również przychody sponsorskie, pomoc ze strony Miasta 

Poznania na projekty celowe oraz środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Zaznaczyła, że planuje się utworzyć instytucję kultury, a nie spółkę. Na mocy ustawy 

o prowadzeniu działalności kulturalnej, dyrektora instytucji kultury powołuje się w trybie 

konkursu lub bezpośrednio przez Marszałka - po wyrażeniu zgody przez Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego o powołanie go bez konkursu.  Zakłada się, iż Marszałek skieruje 

prośbę do Ministra o powołanie na stanowisko dyrektora pani Agnieszki Duczmal.  

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLI/801/14 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 



Ad. 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 

okresie pomiędzy sesjami Sejmiku . 

 

Sejmik przyjął sprawozdanie. 

 

 

Ad. 12 Interpelacje i zapytania radnych. 

a) Marek Sowa 

 - Radny odniósł się do swoich wcześniejszych interpelacji na temat zbiornika 

wodnego w Pakosławiu i ewentualnej budowy ścieżki rowerowej wokół tego obiektu. 

W odpowiedzi na interpelację otrzymał wyjaśnienie, iż celem budowy zbiornika 

w Pakosławiu była retencja wód, a nie rekreacja. Poprosił o wyjaśnienie, czy budowa ścieżki 

rowerowej wokół zbiornika w Rydzynie mieściła się w tym zadaniu, czy też środki na jej 

realizację pochodziły z innych źródeł? Czy w analogiczny sposób nie jest możliwe 

dokończenie ścieżki rowerowej w Pakosławiu? 

 

 Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski wskazał 

zasadniczą różnicę między zbiornikiem  Pakosław a Rydzyna. Wokół zbiornika w Rydzynie 

nie została wybudowana ścieżka rowerowa, tylko droga technologiczna umożliwiająca 

przejazd między znajdującą się z jednej strony zaporą, a dopływem rzeki z drugiej. Podkreślił, 

iż teren jest własnością samorządu województwa, który przy okazji udostępnił go 

mieszkańcom w celach rekreacyjnych. W Pakosławiu inwestorem jest gmina, a teren 

potrzebny na odcinek brakującej ścieżki rowerowej jest problematyczny ze względu na 

właściciela terenu – w tej sprawie Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych skierował pismo do 

gminy. Szczegółowa odpowiedź na interpelację zostanie przekazana, kiedy gmina odpowie na 

zapytanie ws. własności terenu. Na zakończenie raz jeszcze podkreślił, i ż województwo nie 

buduje ścieżek rowerowych wokół zbiornika, którego głównym zadaniem jest retencja. 

 

 - Mówca nawiązał do swojej interpelacji z XXXIX sesji Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego ws. połączenia dwóch zakładów spółki PKP CARGO S.A. – ze Szczecina 

i Poznania. Przypomniał, iż pierwotna propozycja dotyczyła powołania siedziby zakładu 

w Poznaniu, a interpelacja radnego dotyczyła wsparcia ze strony Zarządu dla tejże decyzji. 



Poinformował jednak, iż w Szczecinie spotkało się gremium polityczne, które naciska na 

dyrekcję spółki PKP CARGO, aby jej siedzibę ustanowić w Szczecinie. Raz jeszcze 

zaapelował do Zarządu, aby wsparł pierwszą propozycję dotyczącą siedziby, co pozwoli na 

zachowanie wielu miejsc pracy w Poznaniu.  

 

b) Seweryn Kaczmarek 

 - Radny skierował interpelację w sprawie rozważenia  połączenia dwóch spółek 

przewozowych – Przewozy Regionalne oraz Koleje Wielkopolskie. Zwrócił uwagę, iż takie 

działanie obniżyłoby koszty funkcjonowania i znacznie poprawiłoby jakość świadczonych 

usług. Poprosił o informację, jak długo jeszcze funkcjonować będą dwie osobne spółki 

przewożące pasażerów na terenie Wielkopolski? 

 

c) Jan Mosiński 

 - Radny złożył pisemną interpelację ws. sytuacji Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Przypomniał, iż we wrześniu 2012 roku – 

mimo sprzeciwu różnych środowisk – Sejmik WW podjął uchwałę o połączeniu szpitala 

i kaliskiego pogotowia ratunkowego, a w uzasadnieniu do uchwały podano szereg korzyści, 

jakie mają wyniknąć z połączenia tych dwóch jednostek. Z informacji, jakie posiada wynika, 

iż od 31 marca 2014 roku szpital nie będzie świadczył usług na podstawową opiekę 

zdrowotna, ponieważ według dyrekcji transport sanitarny jest nieopłacalny i przynosi straty. 

Ponadto, zapowiedziano zwolnienia pracowników pogotowia ratunkowego, a na szpitalnym 

oddziale ratunkowym są stale zwiększające się kolejki pacjentów. Poinformował, iż dyrektor 

szpitala odrzucił propozycję spotkania, na którym radny chciałby omówić problemy 

jednostki. Mówca zwrócił się z prośbą o informacje w jaki sposób dyrekcja realizuje uchwałę 

o połączeniu szpitala i pogotowia ratunkowego oraz jej załącznik nr 1, jaki jest stan etatów na 

SOR oraz jaki jest stan dialogu społecznego w szpitalu? 

(Tekst interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji). 

 - Mówca odniósł się do procesu likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków 

Obcych w Kaliszu. Zaapelował, aby przedłużyć działalność placówki do września 2015 rok, 

aby umożliwi ć ukończenie kształcenia tym osobom, które z różnych względów miały przerwę 

w nauce. 

(Tekst interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji). 



 - Radny nawiązał do „Strategii Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na 

lata 2014-2020”, przyjętej przez Sejmik w ubiegłym roku. Przypomniał, iż 14 stycznia br. 

odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli wszystkich partii politycznych oraz innych 

osób zainteresowanych zmniejszeniem ubóstwa w Wielkopolsce, podczas której przyjęta 

została rezolucja adresowana do wszystkich poziomów samorządu terytorialnego, partii 

politycznych Sejmu i Senatu RP. Mówca zaapelował do Marszałka o poddanie rezolucji pod 

obrady odpowiednich Komisji Sejmiku celem podjęcia działań, które pozwolą minimalizować 

stopień ubóstwa.  

(Tekst interpelacji z ww. rezolucją stanowią załącznik do niniejszego zestawienia 

interpelacji). 

 

d) Zbigniew Czerwiński 

 - Radny złożył pisemną interpelację ws. Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. Zwrócił uwagę, iż chcąc realizować budowę szpitala matki 

i dziecka w Poznaniu ze środków unijnych, należałoby postulować zwiększenie środków 

w priorytecie VII o 35 mln euro. Środki te pozwoliłyby także na zwiększenie jakości usług 

zdrowotnych innych jednostek, wpisując się w cele VII osi priorytetowej. 

(Tekst interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji). 

 - Mówca zaapelował o kontrolę zarobków dyrektora artystycznego Teatru Wielkiego 

im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Gabriela Chmury. Swoją prośbę umotywował faktem, 

iż doszły do niego informacje, że dyrektor otrzymuje zbyt wysokie honoraria. Poprosił 

o pisemną informację w jaki sposób w Teatrze Wielkim  wydatkowane były środki na 

honoraria w roku 2013? 

 

e) Waldemar Witkowski 

 - Radny podziękował Krzysztofowi Grabowskiemu, Członkowi Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego, za interwencję ws. zbiornika w Jeziorsku. W wyniku 

wspólnych działań udało się uniemożliwi ć wydanie opinii przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczącej obszaru Natura 2000 w rejonie zbiornika. Dzięki 

temu możliwe będzie wykorzystanie zbiornika do zabezpieczenia poziomu wód przy terenach 

rolniczych w rejonie konińskim. Nawiązał także do wypowiedzi radnego Marka Sowy ws. 



budowy ścieżki rowerowej wokół zbiornika Pakosław. Zwrócił uwagę, iż należy ostrożnie 

podchodzić do inwestycji związanych z rekreacją wokół zbiorników, których głównym celem 

jest retencja.  

 - Mówca odniósł się do spraw, jakie omawiane były podczas spotkania Komisji 

Kultury SWW z dyrekcją Filharmonii Poznańskiej. Przypomniał, iż obecnie na koncerty 

organizowane przez filharmonię wynajmowana jest aula Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, a dyrekcja, działy administracyjne i chór gościnnie korzystają 

z zapleczy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zaapelował do Zarządu o podjęcie 

stosownych działań, których celem byłoby znalezienie siedziby w pobliżu auli UAM, która 

służyłaby administracji filharmonii oraz chórom. Należałoby podjąć rozmowy z władzami 

Uniwersytetu o udostępnienie na korzystnych warunkach pomieszczeń dla Filharmonii. 

Zaproponował także, aby fortepiany i inne wielkogabarytowe sprzęty chowane były po 

koncertach pod podium auli. Obecnie panująca sytuacja jest kłopotliwa, gdyż niejednokrotnie 

zdarzają się problemy z odnalezieniem dyrekcji filharmonii, która nie posiada własnej 

siedziby. Na koniec zwrócił uwagę także na problemy Polskiego Teatru Tańca, który obecnie 

korzysta z pomieszczeń szkoły baletowej, zaś w najbliższym czasie nieruchomości te mogą 

zostać przekazane Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, która nie stosuje ”łagodnych” stawek 

czynszowych. Zaapelował o podjęcie aktywnych działań na rzecz rozwiązania problemu 

stałego finansowania Polskiego Teatru Tańca na poziomie gwarantującym utrzymanie 

wysokiego poziomu artystycznego wraz z szukaniem rozwiązań administracyjnych 

dotyczących pomieszczeń.  

 

 Do wypowiedzi przedmówcy odniósł się radny Zbigniew Czerwiński. Zwrócił 

uwagę, że Kuria stosuje łagodne stawki czynszowe, które są wynikiem odpowiednich 

negocjacji i porozumień między zainteresowanymi stronami. W kwestii Polskiego Teatru 

Tańca przypomniał, iż kilka lat temu przekazane zostały środki na adaptację hali targowej 

służącej teatrowi, jednakże przyniosło to dla teatru więcej strat niż korzyści.  

 

f) Kazimierz Pałasz 

 - Radny zaapelował o wsparcie dotychczasowych działań wójta Kazimierza 

Biskupiego ws. ujęcia w planie inwestycyjnym samorządu województwa wielkopolskiego 

zadania dotyczącego budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 264 w miejscowości 



Wola Łaszczowa. Gmina deklaracje na ten cel 100 tys. zł. Mówca skierował prośbę do 

Zarządu o uwzględnienie tego zadania w „Programie Likwidacji Zagrożeń Na Dojściach Do 

Szkół Dzieci i Młodzieży na Drogach Wojewódzkich”. 

 - Mówca poruszył kwestię firmy energetycznej, ( Energa S.A.) z której usług korzysta 

wielu mieszkańców Konia. W ostatnim czasie firma zapowiedziała likwidację swojej 

placówki w Koninie i przeniesienie jej do Kalisza, a klientom zaleciła kontakt telefoniczny 

lub internetowy. Poinformował, iż samorządy subregionu konińskiego występują z apelem 

o utrzymaniu punktu obsługi klienta w Koninie i zwrócił się z prośbą o podobne wsparcie ze 

strony samorządu województwa. 

 

g) Błażej Spychalski 

 - Radny poinformował, iż Komisja Rewizyjna SWW w dniu dzisiejszym zakończyła 

kontrolę w Departamencie Sportu UMWW w związku z kategoryzacją Hotel City & 

Residance Poznań.  

 - Mówca nawiązał do swojego zapytania złożonego w grudniu ubr. i dotyczącego 

wyjazdu przedstawicieli spółki Szpitale Wielkopolski do Londynu. Zwrócił uwagę, 

iż odpowiedź, jaką otrzymał była niepełna i niewystarczająca i raz jeszcze poprosił 

o szczegółowe informacje m.in. ws. kosztów wyjazdu i osób delegowanych na tenże wyjazd.  

 

h) Karol Kujawa  

 - Radny również podziękował Krzysztofowi Grabowskiemu za skuteczną interwencję 

ws. zbiornika Jeziorsko i zalewania terenów nadwarciańskich.  

 - Radny skierował interpelację dotyczącą niepunktualnego przyjazdu do Poznania 

porannych pociągów. Zaznaczył, iż spóźnienia te nie są powodowane warunkami 

atmosferycznymi, a z informacji jakie posiada, w grudniu i styczniu tylko dwa razy zdarzyło 

się, iż pociąg zajechał do Poznania zgodnie z rozkładem. Taka sytuacja uniemożliwia 

pasażerom dotarcie na czas do miejsca pracy.  

 

i) Marcin Porzucek 

 - Radny poprosił o informacje na temat stanu zaawansowania prac nad budową 

zbiornika wodnego w Ujściu. 



 

 Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 

zapowiedział, iż szczegółowa odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. Poinformował, że 

w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z burmistrzem gminy Ujście, podczas którego 

omawiano ww. kwestię. Pojawił się także pomysł budowy małego zbiornika retencyjnego 

w miejscowości Nowa Wieś Ujska ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

 

 - Mówca nawiązał do Karty Dużej Rodziny i skierował prośbę o informacje jakie 

rodziny będą objęte tymi zniżkami oraz czy województwo stara się pozyskać firmy, które 

mogłyby uczestniczyć w tym projekcie? 

 - Radny odniósł się do kwestii działania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

w Pile i swojej interpelacji złożonej w listopadzie ubr. dotyczącej łamania przepisów ruchu 

drogowego podczas egzaminów na prawo jazdy. Poinformował, iż w wyniku 

przeprowadzonej kontroli, potwierdziło się, iż podczas egzaminu pojazd skręcił w lewo, 

mimo wyraźnego zakazu w postaci znaku pionowego. Podkreślił, i ż jego intencją przy 

składaniu ww. interpelacji nie była konieczność unieważnienia egzaminów i ich ponownego 

przeprowadzenia, gdyż błąd leżał po stronie pracownika WORD-u. Zaapelował o przyjrzenie 

się tej sprawie i podjęcie działań, które pozwoliłyby uniknąć sytuacji niekorzystnej dla 

zdających wówczas egzamin.  

 

 

Ad. 13. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący SWW Lech Dymarski, 

zamknął XLI sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Protokołowała 

 

Małgorzata Paprzycka 


