
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ NR XLII/14 
z XLII sesji Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego 
z 24 lutego 2014 r. 



Protokół nr XLII/14  

z XLII sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w dniu 24 lutego 2014 r. 

 

XLII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się 24 lutego 2014 r. 

o godz. 12:00 w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

 

 Obrady otworzył Jerzy Kado, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. Wiceprzewodniczący SWW stwierdził quorum na sali. Ustawowy skład 

Sejmiku stanowi 39 radnych. W obradach XLII Sesji SWW wzięło udział 35 radnych, według 

listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

 W posiedzeniu uczestniczyli także członkowie Zarządu Województwa 

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

protokołu). 

 

 Jerzy Kado przywitał obecnych na sali uczniów z Gimnazjum im. Adama 

Chodyńskiego w Cekowie-Kolonii.  

 

   

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 
Radny Zbigniew Czerwiński poprosił o możliwość przedstawienia stanowiska Rady 

Społecznej działającej przy Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką 

i Dzieckiem w Poznaniu - wniosek został przyjęty jednogłośnie, a punkt wprowadzono 

jako 15 B. 

Wiceprzewodniczący SWW Jerzy Kado zawnioskował o wprowadzenie do porządku 

obrad punktu pn. Podjęcie uchwały w sprawie podziału południowo-zachodniej części 

Województwa Wielkopolskiego powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego 



i rawickiego na obwody łowieckie - wniosek został przyjęty jednogłośnie, a punkt 

wprowadzono jako 15 A. 

 

 Porządek obrad XLII Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego uzupełniony 

o 2 punkty został przyjęty jednogłośnie 

 

  

PORZĄDEK OBRAD  
XLII  SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
  24 lutego  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 udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu 

terytorialnego w 2014 roku.  /druk nr 3  / 

7. Informacja w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego - zgodnie z art. 30a Karty 

Nauczyciela (KN) .  /druk nr  4 / 

8. Podjęcie uchwały   w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków 

Obcych w Starym Tomyślu. /druk nr   5   / 

9. Podjęcie uchwały   w sprawie   udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań 

z przeznaczeniem na kontynuację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Poznań z zakresu nauki języka japońskiego 

i wiedzy o kulturze Japonii. /druk nr   6   / 

10. Podjęcie uchwały   w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo 

Wielkopolskie Gminie Rawicz i zawarcia w tej sprawie umowy.  /druk nr  7 / 

11. Podjęcie uchwały   w sprawie  powierzenia przez Województwo Wielkopolskie 

Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi 



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

Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na 

terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa  wielkopolskiego. /druk nr  8 / 

12. Podjęcie uchwały   w sprawie    realizacji projektu pn.: „Działania energooszczędne 

w budynku użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego” w ramach VI 

Konkursu Programu Priorytetowego NFOŚiGW- System Zielonych Inwestycji (GIS-Green 

Investmen Scheme). /druk nr  9    / 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala 

Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. /druk nr  10   / 

14. Podjęcie uchwały   w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w sprawie upamiętnienia w Województwie Wielkopolskim dwusetnej rocznicy urodzin 

Augusta Cieszkowskiego.  /druk nr  11 / 

15.Informacja o działalności Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i jego  komisji w 2013 

roku.   /druk nr  12 / 

15A. Podjęcie uchwały w sprawie podziału południowo –zachodniej części Województwa 

Wielkopolskiego powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i rawickiego na 

obwody łowieckie. 

15B. Informacja Rady Społecznej działającej przy Specjalistycznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu im. B. Krysiewicza. 

16. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego IV kadencji podjętych w IV kwartale 2013 roku(sesje 

XXXVIII, XXXIX, XL). /druk nr   13   / 

17. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku . /druk nr  14  / 

18. Interpelacje i zapytania radnych. 

19. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 3. Wybór sekretarzy obrad. 

 

 Sekretarzami obrad zostali jednogłośnie wybrani radni: Bogdan Trepiński oraz 

Maciej Wi śniewski. 

 



 Wiceprzewodniczący Jerzy Kado poprosił zebranych, by minutą ciszy upamiętnić 

ofiary kijowskiego Majdanu.  

 

 Następnie głos zabrał Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak, 

który odniósł się do sytuacji na Ukrainie. Przypomniał, iż samorząd województwa 

wielkopolskiego przygotował miejsca w wielkopolskich szpitalach, które są gotowe na 

przyjęcie rannych z Kijowa. Po dzisiejszym spotkaniu z Konsulem Honorowym Ukrainy 

w Poznaniu, p. Witoldem Horowskim, ustalono, iż istnieją dwie najważniejsze formy pomocy 

dla Ukraińców. Pierwszą z nich byłaby opieka rehabilitacyjna dla poszkodowanych, którą 

wspólnie świadczyłyby Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych im. L. Bierkiwskiego w Poznaniu oraz sąsiadujący z nim Szpital 

Wojewódzki w Poznaniu. Niezwykle istotne jest także kupno odpowiednich protez dla 

potrzebujących, co byłoby możliwe dzięki środkom z budżetu województwa. Drugą formą 

pomocy byłoby ufundowanie pobytów wakacyjnych dla ok. 50-100 ukraińskich dzieci 

i młodzieży. Zapowiedział, że radni będą informowani na bieżąco o pojawiających się 

potrzebach ze strony ukraińskiej. Zwrócił również uwagę, iż w chwili obecnej po stronie 

ukraińskiej nie ma osób, które można uznać za partnerów rozmów politycznych, gdyż 

dotychczasowi partnerzy znajdą się poza nowoutworzoną władzą. Po ukształtowaniu się 

nowej, demokratycznej administracji, możliwe będzie podejmowanie działań bilateralnych 

z ukraińskimi regionami – zarówno zachodnimi, jak i wschodnimi.  

 

 

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.  

Głosów za: 28 

Głosów przeciw : 0 

Od głosowania wstrzymało się: 4 

Uchwała Nr XLII/802/14 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.  

Głosów za: 31 

Głosów przeciw : 0 

Od głosowania wstrzymało się: 1 

 

Uchwała Nr XLII/803/14 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom 

samorządu terytorialnego w 2014 roku.   

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Głosów za: 31 

Głosów przeciw : 1 

Od głosowania wstrzymało się: 0 

 

Uchwała Nr XLII/804/14 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

  

 

Ad. 7. Informacja w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego - 

zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela (KN) .   

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

  

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium 

Języków Obcych w Starym Tomyślu. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLII/805/14 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 



Ad. 9. Podjęcie uchwały   w sprawie   udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań 

z przeznaczeniem na kontynuację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Poznań z zakresu nauki języka 

japońskiego i wiedzy o kulturze Japonii. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta przy 1 głosie przeciwnym. 

Uchwała Nr XLII/806/14 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo 

Wielkopolskie Gminie Rawicz i zawarcia w tej sprawie umowy.   

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLII/807/14 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 

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

Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej 

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

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

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

wielkopolskiego. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLII/808/14 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu pn.: „Działania energooszczędne 

w budynku użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego” w ramach 

VI Konkursu Programu Priorytetowego NFOŚiGW- System Zielonych Inwestycji (GIS-

Green Investmen Scheme). 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLII/809/14 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 



 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala 

Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLII/810/14 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w sprawie upamiętnienia w Województwie Wielkopolskim dwusetnej rocznicy urodzin 

Augusta Cieszkowskiego.   

 

 Radny Zbigniew Czerwiński - zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas spotkania 

przewodniczących klubów radnych  i Prezydium Sejmiku WW – zaproponował zmianę treści 

stanowiska, polegającą na wykreśleniu informacji dotyczącej znajomości heglizmu przez 

A. Cieszkowskiego oraz poprawne zapisanie nazwy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 

Nauk (zamiast Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu). 

 

Uchwała w/w poprawkami została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XLII/811/14 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

 

Ad. 15. Informacja o działalności Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i jego  komisji 

w 2013 roku.    

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

 

Ad. 15. A Podjęcie uchwały w sprawie podziału południowo–zachodniej części 

Województwa Wielkopolskiego powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i 

rawickiego na obwody łowieckie. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała Nr XLII/812/14 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 



 

 

Ad. 15. B Informacja Rady Społecznej działającej przy Specjalistycznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej nad Matk ą i Dzieckiem w Poznaniu im. B. Krysiewicza. 

 

Radny Zbigniew Czerwiński przedstawił informację Rady Społecznej szpitala Matki 

i Dziecka w Poznaniu, która dokonała analizy działania ww. placówki w zakresie składanych 

przez pacjentów skarg, popełnianych błędów medycznych, toczących się spraw przed sądami 

powszechnymi i przed komisją odpowiedzialności działającą przy Wojewodzie 

Wielkopolskim, a także wobec doniesień medialnych na temat niewłaściwej pracy szpitala. 

Na podstawie zebranych danych, Rada przyjęła stanowisko, które również zostało odczytana 

przez radnego Z.Czerwińskiego. Rada Społeczna uznała, iż dyrekcja i pracownicy szpitala, 

mimo bardzo złych warunków lokalowych na oddziałach pediatrycznych, starają się 

wykonywać swoją pracę na wysokim poziomie medycznym. W związku z tym Rada apeluje 

do NFZ o zapewnienie lepszej opieki pediatrycznej na poziomie podstawowej opieki 

zdrowotnej, a do Samorządu Województwa Wielkopolskiego o jak najszybsze podjęcie prac 

nad budową nowego szpitala pediatrycznego oraz do mediów o rzetelne informowanie 

o rozpatrywaniu zgłaszanych błędów medycznych. 

(Informacja oraz stanowisko stanowią załącznik nr 14 do protokołu). 

 

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

 

Ad. 16. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego IV kadencji podjętych w IV kwartale 2013 

roku(sesje XXXVIII, XXXIX, XL).  

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

 

Ad. 17. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 

okresie pomiędzy sesjami Sejmiku. 

 



 Radny Zbigniew Czerwiński zwrócił uwagę, iż informacja kończy się na posiedzeniu 

Zarządu WW z dn. 5 lutego br. Przypomniał, iż 13.02.br. Komisja Rodziny, Polityki 

Społecznej i Zdrowia Publicznego SWW na posiedzeniu wyjazdowym przyjęła stanowisko 

apelujące do Zarządu o ponowne przeprowadzenie dyskusji o zasadność komercjalizacji 

Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce. Poprosił o uzupełnienie 

sprawozdania o informację z posiedzenia Zarządu w dn. 13 lutego br. oraz o wyjaśnienie jaki 

będzie dalszy tryb postępowania ww. sprawie? 

 W odpowiedzi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Mateusz Klemenski 

przypomniał, iż w wyjazdowym posiedzeniu Komisji nie brał udziału żaden Członek Zarządu, 

dlatego na najbliższym posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia 

Publicznego możliwa będzie ponowna dyskusja ws. jednostki w Sokołówce. 

 

Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości. 

 

 

Ad. 18 Interpelacje i zapytania radnych. 

 

a) Marcin Porzucek 

 - Radny odniósł się do kwestii pomocy dla obywateli Ukrainy po niedawnych 

wydarzeniach w Kijowie. Skierował interpelację z zapytaniem, czy znane są już szacunkowe 

wyliczenia kosztów rehabilitacji i zakupu protez dla osób poszkodowanych na kijowskim 

Majdanie? Zaproponował, aby przy okazji organizacji wypoczynku dla ukraińskich dzieci 

i młodzieży skorzystać z rozbudowującej się bazy sportowo-turystycznej w Pile. Być może 

Piła mogłaby uczestniczyć we współfinansowaniu tej formy pomocy dla Ukrainy? 

 - Mówca poruszył sprawę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i przypomniał, 

iż od listopada ubiegłego roku czeka na dokładniejsze informacje w tej sprawie, bo takie 

zapewnienie otrzymał  w  odpowiedzi na swoją interpelację. Zapytał również, czy nie ma 

możliwości, aby w pilskim obszarze funkcjonowania znalazło się nieco więcej gmin niż 

obecnie? Przypomniał iż na spotkaniach konsultacyjnych, które odbywały się w październiku 

i listopadzie w subregionie pilskim, jeden z parlamentarzystów zasugerował, iż ZIT powinien 

być utworzony dla całego dawnego województwa pilskiego. Poprosił o szczegółowe 

informacje w tej sprawie. 



 - Radny pogratulował Tomaszowi Bugajskiemu, Członkowi Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego, uzyskania bardzo dobrego wyniku (II miejsce) w plebiscycie Człowiek 

Roku 2013 organizowanym przez Głos Wielkopolski. 

 

b) Marek Sowa 

 - Radny podniósł temat rozkładu jazdy pociągów w rejonie Ostrowa Wielkopolskiego. 

Zwrócił uwagę, iż nierozsądne było zlikwidowanie pociągu relacji Ostrów Wielkopolski – 

Kluczbork, który wyjeżdżał z Ostrowa ok. godz. 6:00. Był to jedyny pociąg, który umożliwiał 

dotarcie do pracy osobom pracującym od godz. 7:00 w Ostrzeszowie i Kępnie, a także tym, 

którzy wracali z nocnej zmiany. Przypomniał, iż następny pociąg,  wyrusza dopiero ok. godz. 

9:00. Zaapelował o możliwość przywrócenia porannego pociągu, co znacznie ułatwiłoby 

mieszkańcom dojazd do pracy i szkoły. 

 - Radny poruszył także problem  pociągu relacji Ostrów Wielkopolski – Łódź Kaliska, 

który wyrusza z Ostrowa ok. godz. 5:00 i wraca ok. godz. 21:30. Poinformował, iż pociąg ten 

jest niedostępny dla podróżnych  na linii Ostrów Wielkopolski – Kalisz, gdyż kursuje jako 

służbowy. Poprosił o rozważenie możliwości przywrócenia przewozu pasażerów na tym 

odcinku, gdyż obecnie występują niepotrzebne utrudnienia dla podróżnych. 

 

 Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak na wstępie 

zapowiedział, iż zostaną przekazane pisemne uzasadnienia do poruszonych kwestii 

dotyczących rozkładu jazdy. W sprawie służbowego przejazdu pociągu na odcinku Ostrów 

Wielkopolski – Łódź Kaliska przypomniał, iż połączenie to jest finansowane przez 

województwo łódzkie na mocy porozumienia, które reguluje finansowanie wielkopolskich 

pociągów jeżdżących  na terenie województwa łódzkiego i odwrotnie.  

 

c) Zbigniew Czerwiński 

 - Radny poprosił o informację, na jakim etapie jest proces powoływania spółki 

Parowozownia Wolsztyn? 

 

 Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak przypomniał, 

że spółkę ma tworzyć 4 partnerów: PKP Cargo S.A., samorząd województwa, samorząd 



powiatu wolsztyńskiego oraz Miasto Wolsztyn. Biznesplan zakładał, iż byłaby to spółka 

o łącznym kapitale 1 mln zł. Zarząd spółki PKP Cargo wstrzymywał się nad podjęciem 

decyzji, a w październiku ubiegłego roku zmieniony został prezes spółki i nastąpiła sytuacja 

patowa. W lutym br. powołany został nowy prezes, któremu zaproponowano już negocjacje 

w tej sprawie. Mówca zwrócił uwagę, że jeśli spółka przedstawi inne rozwiązania, niż te 

zapisane w przyjętym biznesplanie, również samorząd województwa będzie musiał 

zrewidować swoje stanowisko w tej sprawie. Na dzień dzisiejszy nie można jednak mówić 

o szczegółach, gdyż nie padły jeszcze żadne konkretne propozycje ze strony PKP Cargo. 

Celem zmobilizowania PKP Cargo do podjęcia dalszych decyzji, samorząd województwa 

uruchomił połączenia trakcją parową zamawiając parowozy PKP Cargo tylko do marca tego 

roku. Nie jest wykluczone, iż może zakończyć się korzystanie z parowozów i nastąpi 

zamkniecie parowozowni w Wolsztynie. Na zakończenie Wicemarszałek zapowiedział, iż na 

bieżąco będzie przekazywał informacje o ustaleniach zarówno z PKP Cargo, jak 

i pozostałymi partnerami.  

 

 - Mówca poruszył kwestię Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu. Zwrócił uwagę na 

rozbieżności między informacją przekazaną pod koniec ubiegłego roku Komisji Rewizyjnej 

SWW, z której wynikało, iż hala nr 2 na Międzynarodowych Targach Poznańskich nie 

spełniła zakładanych oczekiwań, a frekwencja widzów jest niewielka, gdyż przestrzeń ta nie 

została zaakceptowana - a drugą informacją mówiącą o tym, iż wynajem ww. sali jest 

stosunkowo tani. Przypomniał, iż dotacje samorządu województwa mają na celu zwiększenie 

aktywności Wielkopolan w tzw. kulturze wysokiej. Należałoby więc zastanowić się, czy 

warto inwestować w pomieszczenia, które nie są akceptowane przez widzów, czy też 

odpowiednio zaadaptować tę halę? 

 - Radny powrócił do sprawy budowy Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu. Zwrócił 

uwagę, iż w wyniku prowadzonych prac i spotkań radnych z Zarządem Województwa 

wydawać by się mogło, iż nastąpi zdecydowane zbliżenie stanowisk i przyjęcie rozwiązania 

dotyczącego sposobu prowadzenia inwestycji, które zaakceptują wszystkie strony. Podkreślił, 

iż informacja, że czas oczekiwania na zajęcie się ww. kwestią przez eksperta wyniesie ok. 3 

miesiące nie jest satysfakcjonująca dla Klubu Radnych PiS oraz Klubu Radnych SLD, które 

oczekują na sprecyzowanie w krótkim okresie czasu harmonogramu dalszych prac. 

Zapowiedział, iż w przypadku niewypracowania odpowiedniego stanowiska przez Zarząd, 

konieczne będzie zwołanie nadzwyczajnej Sesji SWW.  



 

d) Małgorzata Stryjska 

 - Radna, na prośbę mieszkańców dojeżdżających na trasie Gniezno – Poznań do pracy 

i do szkoły, skierowała interpelację na temat rozkładu jazdy porannych pociągów. 

Poinformowała, że pociąg zatrzymujących się o godz. 7:15 w Pobiedziskach Letnisku jest 

przepełniony i na kolejnych stacjach ludzie nie mają możliwości wejścia do pociągu. Radna 

zaapelowała o rozważanie możliwości zwiększenia składu ww. pociągu. 

 

 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wyjaśnił, iż jedynym rozwiązaniem jest 

połączenie dwóch ELFów, jednak przy obecnej liczbie taboru nie ma takiej możliwości. Być 

może planowana kolej aglomeracyjna przyczyni się do rozwiązania tegoż problemu.  

 

e) Waldemar Witkowski 

 - Mówca nawiązał do zamknięcia jednej nitki tzw. trasy katowickiej w Poznaniu 

i podkreślił, i ż jest to ogromne utrudnienie dla mieszkańców Poznania, aglomeracji, a nawet 

dla osób przyjeżdżających z Kalisza czy Ostrowa Wielkopolskiego. W związku z tym 

poprosił o informacje, czy władze Miasta Poznania złożyły jakikolwiek wniosek 

o współfinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych? Czy samorząd województwa 

wielkopolskiego ma jakąkolwiek możliwość pomocy, aby uzyskać unijne środki na tę 

inwestycję? 

 - Radny odniósł się do kwestii Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu. Zwrócił uwagę, 

iż jest to jedna z nielicznych kulturalnych instytucji samorządu województwa 

wielkopolskiego, której projekty można oglądać w telewizji centralnej. Wyjaśnił, 

iż architektura wspomnianej wcześniej przez radnego Z. Czerwińskiego hali nr 2 MTP, gdzie 

odbywają się przedstawienia Teatru, pozwala na organizowanie spektakli tylko w późnych 

godzinach wieczornych (ze względu na znajdujące się tam po obu stronach świetliki). 

Co więcej, jest ona napowietrzana, aby zagwarantować w niej odpowiednią temperaturę, a to 

z kolei generuje dość duży hałas. Zauważył, iż należy zastanowić się nad tworzeniem 

warunków rozwoju kultury województwa wielkopolskiego - ogólnodostępnej, na wysokim 

poziomie. W opinii radnego, aby cele te osiągnąć niezbędny jest sprawniejszy kontakt 



UMMW z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co pozwoliłoby na 

przekonania ministerstwa do zwiększenia dotacji dla Polskiego Teatru Tańca.  

 - Mówca poruszył sprawę budowy Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu i podkreślił, 

iż obecnie najważniejsze jest to, aby rzeczywiście rozpocząć jego budowę. Władze samorządu 

województwa wielkopolskiego nie proponują rzetelnej dyskusji, nie szuka się próby 

konsensualnego rozwiązania tego problemu, a proponowane jest tylko finansowanie tegoż 

szpitala przez okres 25 lat, co jest ogromnym ciężarem finansowym dla kolejnych kilku 

kadencji Sejmiku. Zaapelował o wznowienie rozmów na temat budowy i finansowania 

jednostki w dłuższej perspektywie czasu.  

 

f) Zbigniew Ajchler  

 - Mówca przekazał informację o przebiegu spotkania w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, które odbyło się 22 lutego br., dotyczącego pomoru afrykańskiego świń, na 

którym radny występował jako Członek Krajowego Związku Pracodawców-Producentów 

Trzody Chlewnej. Komisja Europejska ogłosiła sanitarną strefę buforową w części 

województw wschodniej Polski. Za skażoną afrykańskim pomorem świń uznała połowę 

województwa podlaskiego, ¼ województwa lubelskiego oraz jeden powiat województwa 

mazowieckiego. Są to tereny położone około 30-40 km od granicy z Białorusią i Litwą. 

Celem ww. spotkania było poinformowanie Ministra Rolnictwa o sytuacji, w jakiej znaleźli 

się producenci trzody chlewnej zrzeszeni w Związku. Zaproponował, aby resort na swoich 

stronach internetowych podał informację uspokajającą wszystkich zainteresowanych, by 

przeciwdziałać obniżeniu konsumpcji mięsa wieprzowego. Podkreślił, i ż nie ma zagrożenia 

pomorem afrykańskim dla ludzi i zwierząt domowych i innych, z wyjątkiem świń. W polskich 

stadach nie ma ani jednego przypadku pomoru afrykańskiego świń. Zasugerował, aby za 

pomocą lekarzy weterynarii informować w oficjalnych ogłoszeniach o braku takowych 

zagrożeń. Ministerstwo powinno zalecić rolnikom nieimportowanie prosiąt żywych 

z zagranicy. Radny postawił wniosek, aby Ministerstwo Rolnictwa na posiedzeniu Rządu 

przedstawiło propozycję uruchomienia skupu interwencyjnego oraz zarezerwowanie środków 

na przechowanie półtusz mięsa wieprzowego. Na ww. spotkaniu mówca zarzucił niektórym 

zakładom mięsnym zbyt wczesne i niczym nieuzasadnione drastyczne obniżenie cen żywca  

i wprowadzenie tzw. oczekiwania na uboje, co wprowadziło niepokoje na rynku i obniżenie 

cen żywca. Radny podkreślił, i ż sytuacja jest dramatyczna, rolnicy wstrzymują odbiory 

prosiąt, a producenci nie posiadają zbytu.. Z uwagi na obniżenie cen wstrzymana została 



budowa wielu inwestycji w tym zakresie oraz podniesiono regulacje ws. zaciągania kredytów 

przez producentów trzody chlewnej. Minister rolnictwa stwierdził, iż sytuacja na rynku trzody 

chlewnej jest priorytetowa, a obecnie prowadzone są negocjacje na wszystkich możliwych 

kierunkach. Do 26 lutego br. Ministerstwo miało opracować określone działania łagodzące 

skutki finansowe dla budżetu państwa. Sytuacja będzie przedstawiona na posiedzeniu rządu. 

Radny raz jeszcze podkreślił, i ż u żadnego polskiego producenta trzody chlewnej nie 

stwierdzono pomoru afrykańskiego świń. Starty w polskiej gospodarce wywołane zaistniałą 

sytuacją sięgają miliardów złotych. Obecnie Polska nie ma możliwości eksportowania trzody 

chlewnej poza granice kraju, a sytuacja może się zmienić dopiero za ok. 2-3 tygodni. Na 

zakończenie mówca zaapelował do radnych województwa wielkopolskiego, aby w ramach 

swoich możliwości przekazali jak najszerzej ww. informacje . 

 

g) Bogdan Trepiński 

 - Radny skierował pisemną interpelację ws. rozmieszczenia na terenie województwa 

wielkopolskiego punktów informacyjnych Funduszy Europejskich w okresie programowania 

2014-2020. 

(Tekst interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji). 

 

h) Maciej Wiśniewski 

 - Mówca nawiązał do obecnie realizowanej modernizacji linii kolejowej E-59 

z Poznania do Kościana. Prawdopodobnie od 2015 roku rozpocznie się dalsza modernizacja 

w kierunku Leszna, której celem będzie umożliwienie pociągom osiągnięcie na tej linii 

prędkości do 160 km/h. W związku z powyższym, radny poprosił o informację, jaki tabor 

będzie wykorzystywany do przewozu pasażerów z tej części Wielkopolski po zakończeniu 

inwestycji? Obecny tabor pozostawia wiele do życzenia, a w przyszłości poważną 

konkurencją dla przewozów regionalnych może stać się Inter City, które odpowiednio 

wykorzysta zmodernizowaną trasę.  

 

 Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, przypomniał, 

że pociągi regionalne, zatrzymujące się na każdej stacji, nie mają możliwości rozwinięcia 

prędkości 160 km/h, a pośpieszne pociągi regionalne spotkały się z krytyką użytkowników. 



Mówca zapowiedział, iż planuje się dokonać zakupu taboru spalinowego i elektrycznego 

korzystając ze środków unijnych. Na dzień dzisiejszy Przewozy Regionalne przygotowują 

projekt polegający na modernizacji ponad 20 starych składów, wówczas stan taboru 

w Wielkopolsce powinien ulec poprawie. Obecnie w Wielkopolsce korzysta się z taboru 

o wysokim standardzie, którym dysponują Koleje Wielkopolskie oraz taboru Przewozów 

Regionalnych, gdzie sytuacja jest dość trudna.  

 

 - Radny poprosił o informację, czy planuje się wsparcie finansowe lub realizację 

budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Kąty?  

 

 Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak zapowiedział, 

iż inwestycja ta będzie realizowana w tym roku.  

 

 - Mówca odniósł się do odpowiedzi na interpelację ws. wysokości kontraktów 

jednostek służby zdrowia z NFZ w 2014 roku. Poprosił o informację, czy mniejszy 

– w stosunku do roku ubiegłego – kontrakt dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Lesznie nie tworzy zagrożenia dla realizacji planu jego restrukturyzacji? Czy Zarząd 

planuje podjąć jakiekolwiek kroki wspierające dyrekcję szpitala w kontekście tak niskiego 

kontraktu? Radny przypomniał, iż ww. placówka zajmuje się także pacjentami z województw 

ościennych, co może generować dodatkowe straty finansowe dla szpitala.  

 

 W odpowiedzi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Mateusz Klemenski 

wyjaśnił, iż nie wszystkie oddziały szpitala w Lesznie wykonały kontrakt z NFZ, dlatego 

fundusz podszedł do obecnego kontraktu wyjątkowo rygorystycznie. Podkreślił, i ż po 

rozmowach z dyrekcją jednostki i NFZ, przewiduje się korektę kontraktu.  

 

i) Jan Mosiński 

 - Radny poruszył sprawę pisma Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych 

skierowanego we wrześniu ubiegłego roku do dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, 

p.Barbary Fibingier. Przypomniał, iż pismo zostało przesłane w wyniku jego interwencji, 

gdyż zaistniało podejrzenie o wydaniu pieniędzy publicznych niezgodnie z przeznaczeniem – 



na modernizację portalu internetowego Radia Centrum. Poprosił o informację, czy pani 

dyrektor złożyła wyjaśnienia Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych w tym 

zakresie? 

 - W związku z koniecznością rozpisania konkursu na stanowisko dyrektora Teatru im. 

Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, radny zasugerował, aby w komisji konkursowej 

zasiedli również przedstawiciele strony związkowej. 

 - Mówca odniósł się do sytuacji Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, 

spowodowanej spadkiem zainteresowania przystępowaniem do egzaminów na prawo jazdy. 

Poprosił, aby na kolejnej sesji SWW została przedstawiona kompleksowa sytuacja 

poszczególnych ośrodków w Wielkopolsce. 

 

 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wyjaśnił, iż sytuacja finansowa WORD-ów jest 

trudniejsza niż w poprzednich latach, jednak wszystkie zakończyły 2013 rok z wynikiem 

dodatnim. Mówca poprosił, aby odłożyć o 2-3 miesiące prezentację sytuacji finansowej 

ośrodków, gdyż harmonogram prac i tak przewiduje takowy materiał.  

 

 - Radny Jan Mosiński przypomniał, iż podczas zeszłorocznej Sesji SWW podjęto 

ustalenie, iż kwestią hodowli norek w Wielkopolsce zajmą się wspólnie Komisja Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej i Komisja Rolnictwa SWW. Zaapelował o podjęcie przez te 

Komisje konkretnych działań w tym zakresie. 

 - Mówca skierował prośbę o informację, co do celowości wyjazdu Mateusza 

Klemenskiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego do Mozambiku w styczniu 

2014 roku. Przypomniał, iż obecnie panujący tam rząd swój program opiera na ideologii 

marksizmu i leninizmu, a samorząd województwa wielkopolskiego nie powinien 

legitymizować ustrojów totalitarnych. Poprosił o udzielenie informacji, co do przyszłych 

korzyści dla Wielkopolski, jakie mogą wyniknąć z kontaktów z Mozambikiem.   

 

 Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Mateusz Klemenski podkreślił, 

że misja gospodarcza w Mozambiku nie odbyła się na zaproszenie tamtejszego rządu, ale 

w porozumieniu z samorządem gospodarczym i mozambicka izbą handlową. Zwrócił uwagę, 

iż kaliskie firmy nawiązały współpracę z mozambickimi przedsiębiorcami, a bank 



Millennium zaproponował swoje pośrednictwo w realizacji kontraktów. Mozambik jest 

krajem posiadającym ogromne złoża surowców mineralnych, a ponadto jest potrzebującym 

odbiorcą, dlatego zakłada się w przyszłości zawarcie ścisłej współpracy wielkopolskich firm 

z tym krajem. 

 

j) Tatiana Sokołowska 

 - Radna złożyła pisemną interpelację ws. możliwości przeniesienia Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu z ulicy Wilczak 53 do dzielnicy, gdzie samochody 

WORD-u będą  mniej uciążliwe dla mieszkańców.  

(Tekst interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji). 

 

k) Jarosław Berendt 

 - Radny złożył pisemną interpelację ws. rozważenia możliwości utworzenia 

przystanku kolejowego na linii kolejowej nr 356 w Wągrowcu, przy Osiedlu Berdychowo. 

(Tekst interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji). 

 

 

Ad. 19. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący SWW Jerzy Kado, 

zamknął XLII sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

Protokołowała 

 

Małgorzata Paprzycka 

 


