
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ NR XXVI/12 
z XXVI sesji Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego 
z 24 września 2012 r. 



 
 

Protokół nr XXVI/12  

z XXVI sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w dniu 24 września 2012 r. 

 

XXVI Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się 24 września 2012r. 

o godz. 14:00 w sali obrad 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 XXVI 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 zaproszenia goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2                   

do protokołu). 

Przewodniczący Sejmiku  Lech Dymarski powiedział, że w gronie radnych nie ma 

już wiceprzewodniczącego Sejmiku, wieloletniego radnego śp. Kazimierza Kościelnego, 

którego przed kilkoma dniami pożegnaliśmy na cmentarzu komunalnym w Kaliszu. Poprosił 

zebranych o powstanie i  uczczenie minutą ciszy pamięć Zmarłego.  

 

 Przewodniczący Lech Dymarski przywitał także delegację z regionu partnerskiego 

Prowincji Chungcheongnam-do w Korei Południowej. Gubernator Ahn Hee-jung w krótkim 

wystąpieniu  podziękował Samorządowi Województwa Wielkopolskiego za zaproszenie 

i wyraził nadzieję na dalszą, owocną współpracę obu  regionów. 

 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 
Przewodniczący Lech Dymarski wnioskował o wykreślenie z planowanego porządku 

obrad pkt. nr 46. „Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Doskonalenia 



 
 

Nauczycieli w Koninie” oraz o wprowadzenie punktu „Podjęcie uchwały w sprawie 

uchwalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego”.  

Powyższe wnioski został przyjęte jednogłośnie.  

 

 

 Klub Radnych SLD oraz Klub Radnych PiS wnioskował o wprowadzenie do porządku 

obrad punktu „Podjęcie stanowiska dotyczącego wyrażenia woli przejęcia od Gminy Łubowo, 

Pobiedziska i Swarzędz dróg, które wcześniej stanowiły ciąg drogi krajowej nr 5”. 

Wniosek Klubu SLD został odrzucony przy 15 głosach „za” i 20 głosach „przeciwnych”. 

 

Klub Radnych PO i Klub Radnych PSL złożyło wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad punktu „Podjęcie stanowiska SWW ws. zmiany klasyfikacji drogi krajowej nr 5”. 

Głos zabrał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, który 

wyjaśnił, że treść powyższego stanowiska mówi o utrzymaniu drogi nr 5 w klasie dróg 

krajowych, a jego celem jest doprowadzenie do inicjatywy ustawodawczej, która 

zlikwidowałaby automatyzm w zmianach klasyfikacji dróg.  

Wniosek Klubu PSL i PO został przyjęty jednogłośnie. 

 

 Radny Zbigniew Czerwiński wnioskował o wykreślenie z porządku obrad pkt. nr 24 

„Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Lednickiego Parku Krajobrazowego”. Wniosek 

uzasadnił faktem, iż planowane są podobne działania wobec innych parków krajobrazowych 

więc rozsądniejsze byłoby wstrzymać się z przyjmowaniem powyższej uchwały i po 

zakończeniu procesu procedowania pozostałych dokumentów tego typu, przyjąć pakiet 

uchwał dotyczących parków krajobrazowych. Wicemarszałek Województwa 

Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak oznajmił, iż nie ma podstaw do wykreślenia powyższego 

punktu, ponieważ podczas prac komisji nie wnoszono żadnych zastrzeżeń. 

Wniosek został odrzucony przy 6 głosach „za”, 25 głosach „przeciwnych” i 4 

„wstrzymuj ących”.  

 

 Radny Błażej Spychalski ponownie zwrócił się z prośbą o przyjęcie przez Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego stanowiska w sprawie ustalenia 11 lipca Dniem Pamięci 

Męczeństwa Kresowian. W związku z czym wnosi o przyjęcie do porządku obrad niniejszej 

Sesji powyższego punktu.  

Wniosek został przyjęte jednogłośnie.  



 
 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski zarządził przerwę.  

 

Po 45 minutach wznowiono obrady. Przewodniczący ogłosił, iż w czasie kolejnej przerwy 

odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury SWW w celu głosowania nad opinią dotyczącą 

uchwały ws. przyjęcia projektu zmian statutu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki 

w Poznaniu.  

Porządek obrad wraz z ww. zmianami został przyjęty jednogłośnie. 

 

PORZĄDEK OBRAD  

XXVI SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

24 września  2012 r. godz.1400/.   

 

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 

4.Informacja Zarządu  Woj. Wlkp. o: 

-przebiegu wykonania  budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2012r. 

-kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej na 2012rok i lata następne w tym o 

przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012r. 

- przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2012roku uwzględniającą 

w szczególności stan należności  i zobowiązań , w tym wymagalnych. /druk nr  1/ 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  XVII / 281/11 SWW  z dn. 19  grudnia 2011r 

w sprawie:  budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012./druk nr  2/  

6.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  3/  

7. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy umorzenia odsetek od opłaty z tytułu wyłączenia 

gruntów z produkcji rolnej. /druk nr  6/  

8.Informacja o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Wielkopolskiego 

w 2011r. /druk nr 7/  

9.Informacja o stanie gospodarki Województwa Wielkopolskiego w 2011r. /druk nr 8/  

10.Informacja na temat stanu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie  

wielkopolskim (stan na 30.06.2012r.) /druk nr 9/  



 
 

11.Sprawozdanie z realizacji inwestycji melioracyjnych i robót konserwacyjno-

eksploatacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowej w  województwie wielkopolskim 

do 30.06.2012r. /druk nr 10/  

12.Sprawozdanie  z realizacji Programu małej retencji wodnej w województwie 

wielkopolskim do końca 2011roku. /druk nr 11/ 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Społecznej 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. /druk nr 12/ 

14.Analizy korzyści z  połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika 

Perzyny w Kaliszu  i Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu. /druk nr 13/  

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

w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu  

i Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu. /druk nr 14/ 

16.Informacja do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

połączenia Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza 

Zeylandów w Poznaniu i Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy 

im. Władysława Biegańskiego w Chodzieży. /druk nr 15/  

17. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do zaopiniowania projektu  uchwały Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego w sprawie połączenia Wielkopolskiego Centrum 

Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu i 

Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy im. Władysława 

Biegańskiego w Chodzieży. /druk nr 16/  

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

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. 

Ludwika Perzyny w Kaliszu. /druk nr 17/  

19. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wydania zgody na cesję wierzytelności 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Koninie. /druk nr 18/  

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

przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki  zdrowotnej Pogotowiu Ratunkowym w 

Kaliszu. /druk nr 19/ 

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez 

Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu i zawarcia w tej 

sprawie umów. /druk nr 20/  



 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Restrukturyzacji Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Lesznie i upoważnienia Zarządu Województwa Wielkopolskiego do 

weryfikowania założeń programu, inicjowania i wprowadzania zmian w Programie 

Restrukturyzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. /druk nr 21/ 

23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie Miastu Konin i zawarcia w tej 

sprawie umowy. /druk nr 22/ 

23A Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie zmiany klasyfikacji drogi krajowej nr 5. 

23B Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/415/12 z dnia 25 czerwca 2012r. w 

sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. 

23C Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

stanowiska w sprawie ustalenia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Lednickiego Parku Krajobrazowego. 

 /druk nr  23/ 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego określającej  Aktualizację Programu ochrony powietrza dla strefy: 

Aglomeracja Poznań(strefa Miasto Poznań) w województwie wielkopolskim. /druk nr 24/  

26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego określającej  Aktualizację Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto 

Kalisz w województwie wielkopolskim. /druk nr 25/  

27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego określającej  Aktualizację Programu ochrony powietrza dla strefy:  

gnieźnieńsko-wrzesińskiej( strefa powiat gnieźnieński) w województwie wielkopolskim. 

/druk nr   26/ 

28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego określającej  Aktualizację Programu ochrony powietrza dla strefy:  pilsko- 

złotowskiej ( strefa powiat pilski) w województwie wielkopolskim. /druk nr  27/  

29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego określającej  Program ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu  dla 

strefy: Aglomeracja Poznańska, Miasto Leszno, strefy gnieźnieńsko- wrzesińskiej oraz strefy 

pilsko-złotowskiej. /druk nr 28/  



 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego określającej   Program ochrony powietrza dla strefy:  wielkopolskiej ze 

względu na ozon. /druk nr  29/  

31. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i 

Medycznych dla Dorosłych nr 1 w Poznaniu. /druk nr 30/ 

32. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu p. n. Wielkopolskie Samorządowe 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu. /druk nr 31/ 

33. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i 

Medycznych dla Dorosłych nr 2 w Poznaniu . /druk nr  32/ 

34. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu pn. Wielkopolskie Samorządowe 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu. /druk nr  33/ 

35. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i 

Medycznych dla Dorosłych w Gnieźnie . /druk nr 34/  

36. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu p.n Wielkopolskie Samorządowe 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. /druk nr 35/  

37. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i 

Medycznych dla Dorosłych w Koninie. /druk nr 36/  

38. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu p. n Wielkopolskie Samorządowe 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie. /druk nr  37/  

39. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i 

Medycznych dla Dorosłych w Ostrowie Wielkopolskim. /druk nr 38/  

40. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu p. n Wielkopolskie Samorządowe 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim. /druk nr 39/ 

41. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i 

Medycznych dla Dorosłych w Rawiczu . /druk nr  40/  

42. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu p. n Wielkopolskie Samorządowe 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu. /druk nr 41/  

43. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych w 

Złotowie. /druk nr 42/ 

44. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych dla 

Dorosłych w Złotowie. /druk nr  43/ 

45. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu p. n Wielkopolskie Samorządowe 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. /druk nr 44/  



 
 

WYCOFANY  - 46. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Koninie 

47. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu Teatru Wielkiego im. 

Stanisława Moniuszki w Poznaniu. /druk nr 4/  

48. Podjęcie uchwały w sprawie: uzupełnienia składu Rady Muzeum przy Muzeum 

Okręgowym w Koninie./druk nr  5/  

49.Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwal Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego IV kadencji podjętych w II kwartale 2012 roku (sesje XXI, 

XXII, XXIII). /druk nr   46/ 

50. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej dla miasta Okonek , w związku z pożarem domu 

mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego własność samorządu gminnego./druk nr  47/ 

51. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku . /druk nr  48/ 

52.Interpelacje i zapytania radnych. 

53. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 3. Wybór sekretarzy obrad. 

 

 Sekretarzami obrad zostali jednogłośnie wybrani radni: Karolina Duda oraz Marek 

Sowa. 

 

 

Ad. 4. Informacja Zarządu  Woj. Wlkp. o:  

-przebiegu wykonania  budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2012r. 

-kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej na 2012rok i lata następne w tym o 

przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012r. 

-przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2012roku 

uwzględniającą w szczególności stan należności  i zobowiązań , w tym wymagalnych.  

 

Głos w sprawie zabrał radny Zbigniew Czerwiński, który zwrócił się z pytaniem do 

pani Skarbnik Województwa Wielkopolskiego o to, jak przewiduje się – w obecnej sytuacji 



 
 

gospodarczej - zrealizowanie zaplanowanych dochodów Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego – szczególnie na lata 2013 i 2014. 

W odpowiedzi pani Skarbnik Elżbieta Kuzdro-Lubi ńska zapowiedziała, 

iż prawdopodobnie podczas kolejnej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Sejmik 

podejmie decyzję o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie dochodów, 

a dokładnie  - w kwestii ich zmniejszenia w latach następnych.  

 

Informacja została przyjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 5. 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 przy 6 głosach „wstrzymujących”. 

Uchwała Nr XXVI/442/12 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

 

Ad. 6. 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. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta przy 6 głosach „wstrzymujących”. 

Uchwała Nr XXVI/443/12 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy umorzenia odsetek od opłaty z tytułu 

wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/444/12 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 

Ad. 8.Informacja o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem Województwa 

Wielkopolskiego w 2011r.  



 
 

  

Głos zabrał radny Zbigniew Ajchler . Radny zgłosił zapytania dotyczące spółek prawa 

handlowego z udziałem Województwa Wielkopolskiego. Poprosił o opracowanie corocznego 

bilansu strat spółki Hipodrom Wola sp. z o.o. od początku jej istnienia. Dodatkowo radny 

poprosił o przekazanie informacji dotyczącej efektywności działań spółki Szpitale 

Wielkopolskie z o.o. – w postaci m.in. zakupów bezpośrednich, zakupów inwestycyjnych czy 

działania przy współpracy z innymi podmiotami służby zdrowia. Radny Ajchler zwrócił się 

także z zapytaniem, czy Województwo Wielkopolskie odpowiadać będzie finansowo powyżej 

swojego kapitału w spółce Przewozy Regionalne, w przypadku nadmiernego wzrostu 

zadłużenia? 

Następnie głos zabrał radny Zbigniew Czerwiński poruszając kwestię Wielkopolskiej 

Agencji Zarządzania Energią. Radny przypomniał, iż wartość dotacji unijnych 

przeznaczonych na ten projekt jest niższa niż jego koszty. W związku z tym zwrócił się 

z zapytaniem jakie są przyczyny, iż projekt ten nie zbilansował się tak, jak to wcześniej 

zakładano? 

Odpowiedzi udzielił Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego, który przypomniał iż projekt ten wciąż trwa i realizowany będzie do końca 

roku 2013 roku. Po jego zakończeniu nastąpi zwrot ostatniej transzy z funduszy Unii 

Europejskiej, dlatego dyskusję na temat bilansu WAZE należałoby podjąć dopiero pod koniec 

przyszłego roku. 

 

Informacja została przyjęta przy 7 głosach „wstrzymujących”. 

 

 

Ad. 9.Informacja o stanie gospodarki Województwa Wielkopolskiego w 2011r. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Informacja została przyjęta przy 2 głosach „wstrzymujących”. 

 

 

Ad. 10.Informacja na temat stanu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w 

województwie  wielkopolskim (stan na 30.06.2012r.)  

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Informacja została przyjęta jednogłośnie. 

 



 
 

 

Ad. 11.Sprawozdanie z realizacji inwestycji melioracyjnych i robót konserwacyjno-

eksploatacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowej w  województwie 

wielkopolskim do 30.06.2012r. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.  

 

 

Ad. 12.Sprawozdanie  z realizacji Programu małej retencji wodnej w województwie 

wielkopolskim do końca 2011roku. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.  

 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady 

Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. 

  

Głos zabrał radny Maciej Wi śniewski zwracając się z pytaniem o to, kto złożył 

inicjatywę uchwałodawczą w zakresie niniejszej uchwały? W jego opinii powyższą sprawą 

w pierwszej kolejności powinny zająć się odpowiednie Komisje SWW, dlatego prosił 

o wyjaśnienie tej kwestii na płaszczyźnie formalno-prawnej.  

Radca prawny, mecenas Dariusz Siwiński zapewnił, iż kwestię odwołania dyrektora 

od uchwały Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie rozpatrzyć 

powinien Sejmik Województwa Wielkopolskiego. W opinii mecenasa bez znaczenia 

pozostaje, które z ciał uchwałodawczych jest inicjatorem projektu uchwały, najważniejszą 

kwestią jest zachowanie zgodności z ustawą o działalności leczniczej w zakresie 

podejmowania decyzji w tej sprawie przez Sejmik Województwa.  

Następnie głos zabrał Waldemar Witkowski , według którego żadna merytoryczna 

Komisja SWW nie wydała opinii w tejże sprawie, dlatego głosowanie nad tym punktem jest 

przedwczesne. 

W odpowiedzi radny Rafał Żelanowski, Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki 

Społecznej i Zdrowia Publicznego poinformował, iż podczas obrad Komisji przed Sesją, 

podjęta została stosowna opinia. Przypomniał, iż wydanie opinii w tej sprawie zaplanowane 

było na posiedzenie Komisji w dn. 13 września, jednakże wówczas konieczne było 



 
 

odroczenie niektórych kwestii na kolejne posiedzenie, które odbyło się przed Sesją SWW. 

W związku z tym radni mięli 3 tygodnie na zapoznanie się z materiałem w serwisie e-radni. 

Radny Maciej Wi śniewski odnosząc się do stanowiska członków Rady Społecznej 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, którzy głosowali za uchwałą 

ws. negatywnego zaopiniowania zmian w regulaminie organizacyjnym, przypomniał iż Rada 

Społeczna ma prawo do podjęcia tego typu opinii. Radny podkreślił, i ż zmiany proponowane 

przez Dyrektora szpitala generują dodatkowe koszty dla jednostki, z czym w swojej opinii nie 

zgadzała się Rada.  

Następnie głos zabrał radny Zbigniew Czerwiński, przypominając iż sytuacja 

finansowa jednostki w Lesznie zmusiła pracowników do zgody na obniżenie wynagrodzeń. 

Dlatego niestosowne uznał proponowane przez Dyrektora szpitala zmiany dotyczące 

stanowiska wicedyrektora ds. administracyjnych oraz stanowiska głównego księgowego. 

Radny zasugerował, iż działanie takie ma na celu zapewnienie etatów znajomym pana 

Dyrektora, dlatego zaapelował, aby nie przyjmować odwołania Dyrektora i poprzeć opinię 

Rady Społecznej.  

Zgadzając się z wypowiedzią radnego Z. Czerwińskiego, radny Marek Sowa 

przypomniał również sytuację, która miała miejsce w szpitalu w Lesznie, kiedy to Dyrektor 

zaproponował utworzenie stanowiska asystenta dyrektora. W opinii radnego generowało to 

wzrost kosztów i jeszcze większe zadłużenie szpitala. 

 Odnosząc się do poprzednich wypowiedzi, Wicemarszałek Leszek Wojtasiak 

przypomniał, iż plan powołania asystenta dyrektora miał na celu zerwanie monopolu na 

zarządzanie ekonomiczne ówczesnego zastępcy Dyrektora ds. ekonomicznych i głównego 

księgowego jednocześnie. Marszałek przypomniał, iż dopiero po jego rezygnacji możliwe 

było otrzymanie dokumentów, które przedstawiały faktyczną sytuację finansową jednostki.  

 Głos zabrał także Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak  

podkreślając, iż procedura prawna w tej kwestii została całkowicie zachowana i nie odbiera 

ona w żaden sposób kompetencji Sejmikowi. Zwrócił się jednak do radnego 

Z.  Czerwińskiego z prośbą o wyjaśnienie jego podejrzeń względem rzekomego zatrudniania 

przez Dyrektora szpitala swoich znajomych. 

 W odpowiedzi radny Zbigniew Czerwiński zaznaczył, iż w sytuacji kiedy szpital 

posiada znacznej wielkości długi i podejmuje działania mające na celu redukcję 

wynagrodzeń, wątpliwość budzić może chęć utworzenia przez Dyrektora nowych, wysokich 

stanowisk.  

 



 
 

Uchwała została przyjęta przy 9 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym”. 

Uchwała Nr XXVI/445/12 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

  

 

Ad. 14.Analizy korzyści z  połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. 

Ludwika Perzyny w Kaliszu  i Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu. 

  

 Głos w tej sprawie zabrał radny Zbigniew Czerwiński, który raz jeszcze podkreślił, 

iż nie zgadza się ze stanowiskiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego w tej sprawie 

i uważa tę decyzję za szkodliwą dla Wielkopolski. W opinii radnego, zasadna jest 

konsolidacja jednostek tej samej branży medycznej w celu powstania jednego absolutnie 

dominującego na rynku podmiotu medycznego. W związku z tym, radny przypomniał raz 

jeszcze pomysł połączenia w jeden dominujący podmiot jednostek pogotowia ratunkowego 

w Poznaniu, Kaliszu i Koninie – wg radnego pogotowie ratunkowe działa na zasadzie firmy 

logistycznej. Radny Czerwiński zaapelował aby ponownie zastanowić się nad powyższą 

koncepcją.  

 Wypowiedź radnego Z. Czerwińskiego uzupełnił radny Jan Mosiński, podkreślając 

że połączenie szpitala i pogotowia ratunkowego w Kaliszu skutkować może problemami 

związanymi z kwestiami podwykonania oferty przetargowe,j jeżeli chodzi o ratownictwo 

medyczne i podstawową opiekę zdrowotną. Następnie radny odniósł się do analizy 

przedstawionej przez Dyrektora Wojciecha Grzelaka, gdzie wskazuje się, m.in., iż brakuje 

lekarzy chętnych do pracy w pogotowiu ratunkowym. W związku z tym radny poddał pod 

wątpliwość możliwość przyciągnięcia lekarzy do jednostki pogotowia ratunkowego 

w strukturach szpitalnych. Po drugie, w analizie wskazuje się korzyści dla pracowników, 

jednakże powszechnie znany jest fakt, iż nowy pracodawca może zmienić dotychczas 

ustalone warunki pracy. W dalszej kolejności radny zwrócił uwagę na korzyści medyczne 

wymienione w analizie – integrację pogotowia ratunkowego ze szpitalnym oddziałem 

ratunkowym, która, według radnego, już obecnie funkcjonuje bez zarzutów. Odnosząc się do 

korzyści finansowych wynikających z połączenia jednostek, radny Mosiński przypomniał, 

iż w I kwartale 2012 r. wielokrotnie już przedstawiane były analizy finansowe pogotowia 

ratunkowego w Kaliszu i nie do końca zgadzały się one ze stanem faktycznym. W związku 

z tym radny poddaje pod wątpliwość prognozy finansowe, jakie zawarte są w omawianym 

obecnie materiale. W opinii radnego pogotowie ratunkowe w Kaliszu doskonale poradzi sobie 

jako samodzielna jednostka, jeżeli tylko jego dyrektorem zostanie odpowiednia, kompetentna 



 
 

osoba. Na koniec radny wyraził zadowolenie z faktu, że w przypadku połączenia tychże 

jednostek, Dyrektor pobierać będzie jedno, a nie jak dotychczas, dwa wynagrodzenia. 

 Do wypowiedzi radnego Mosińskiego krótko odniósł się Wicemarszałek 

Województwa Wielkopolskiego, Leszek Wojtasiak, który zaznaczył, iż nie ma możliwości 

aby ktokolwiek mógł zrzec się swojego prawa do wynagrodzenia.  

 Następnie w kwestii pozostałych spraw poruszonych przez radnych, poproszono 

o zabranie głosu Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, pana 

Wojciecha Grzelaka. Pan Dyrektor przypomniał, iż ratownictwo medyczne to nie tylko  

działające w szpitalu ale także przedszpitalne – czyli pogotowie ratunkowe. W związku 

z czym połączeni tych dwóch jednostek wpłynie bezwątpienia korzystnie na funkcjonowanie 

całego systemu ratownictwa medycznego w Kaliszu. W kwestii kadrowej, Dyrektor wyjaśnił 

iż lekarz pracujący w szpitalu, może zostać oddelegowany przez dyrektora na dyżur 

w pogotowiu ratunkowym, wówczas problem małej liczby lekarzy w pogotowiu zostanie 

rozwiązany. Poruszając kwestie finansowe, Dyrektor przypomniał iż w tej chwili 

utrzymywani są sanitariusze, którzy nie są potrzebną grupą pracowników w pogotowiu, a ich 

zwolnienie może przynieść ok. 800 tys. zł korzyści. Co więcej, pozytywny efekt finansowy 

może mieć miejsce dzięki temu, iż planuje się złożyć wypowiedzenia pracownikom, którzy 

już dłuższy czas pozostają na zwolnieniach lekarskich. Wśród pozostałych korzyści 

finansowych, Dyrektor wskazał m.in. wzrost funduszu własnego (po połączeniu zmniejszy się 

strata z lat poprzednich), wzrost majątku trwałego i obrotowego oraz wzrost wskaźnika 

zadłużenia. Dyrektor poinformował także, iż Miasto Kalisz podzielone zostało na 3 strefy, 

gdzie stacjonować będą karetki typu S, co znacznie skróci czas dojazdu karetki do osoby 

poszkodowanej. Obecne – wysokie zatrudnienie w stosunku do kontraktu (ok. 11 mln zł), 

powoduje, iż jednostka pogotowia nie jest konkurencyjna na rynku usług medycznych, co  

w dalszej kolejności może spowodować upadek jednostki pogotowia ratunkowego w Kaliszu. 

Sytuacja ta może zmienić się dzięki połączeniu ze szpitalem, gdyż skutkować będzie  

obniżeniem kosztów własnych.  

 W odniesieniu do wypowiedzi Dyrektora W. Grzelaka, radny Jan Mosiński 

stwierdził, iż ograniczenie etatów i zyskanie na tym ok. 800tys. zł jest działaniem 

jednorazowym. Według radnego, przy następnym kontrakcie z NFZ może wpłynąć do 

jednostki mniejsza kwota kontraktu właśnie w wyniku braku tych 16,5 etatu. Radny poddał 

także pod wątpliwość pewność, iż przy przetargu na podwykonawstwo usług z zakresu 

ratownictwa medycznego, wybrana zostanie nasza jednostka. 



 
 

 Następnie głos zabrał radny Błażej Spychalski, który zwrócił się z pytaniem do 

Marszałka Marka Woźniaka, czy dalej podtrzymuje się koncepcję utworzenia spółki 

ratownictwo medyczne na bazie jednostki pogotowia w Koninie? Połączenie jednostek 

w Kaliszu skutkować będzie sytuacją, gdzie do tejże spółki wejdzie jednostka szpitalna. Czy 

w związku z tym koncepcja ta ulega zmienia?  

 Do wypowiedzi radnego Spychalskiego odniósł się Przewodniczący Komisji Rodziny, 

Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Rafał Żelanowski. Poinformował on, iż zmiana 

struktury własnościowej zasobów pogotowia w Kaliszu nie wpłynie na zmianę koncepcji 

dotyczącej spółki ratownictwa medycznego. Radny zgodził się, że istnieje ryzyko, iż podmiot 

publiczny nie wygra w konkursie ofert na świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego, 

jednakże większym zagrożeniem jest brak przygotowania do wystąpienia w przetargu. 

Rozwiązaniem tej sprawy jest właśnie utworzenie spółki pogotowia w Koninie, która będzie 

stanowić logistycznego operatora okręgów, a szpital w Kaliszu - z przyłączonym do niego 

pogotowiem - stanie się podwykonawcą usługi ratownictwa medycznego. Co więcej, jeżeli 

pogotowie w Kaliszu jako samodzielna jednostka przegra przetarg, konieczna będzie jego 

natychmiastowa likwidacja. Jeżeli jednak znajdować się będzie w strukturach szpitala, proces 

przechodzenia pracowników, właśnie do szpitala, będzie formą zdecydowanie bardziej 

łagodniejszą. 

 W świetle przedstawionych argumentów radny Zbigniew Czerwiński złożył wniosek 

o przesunięcie głosowania nad omawianym punktem na kolejną Sesję Sejmiku.  

 

Wniosek przy 13 głosach „za” i 17 „przeciw” nie został przyj ęty. 

 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski ogłosił przerwę. Po 15 minutach wznowiono 

obrady. 

 

 

 Głos zabrał radny Marek Niedbała, który złożył wniosek o przerwanie Sesji Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego i zwołanie kolejnej na poniedziałek 1 października, 

godz. 12:00. Wniosek uzasadnił, iż w dalszej części porządku obrad, planuję się podjęcie 

bardzo ważnych dla województwa kwestii, w związku z czym nie należy działać pod presją 

czasu, a na spokojnie omówić i podjąć odpowiednie decyzje.  



 
 

 W odpowiedzi Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, poprosił 

radnych SLD i PiS o szersze uzasadnienie powyższego wniosku. W opinii Marszałka temat 

ten był już dość szczegółowo omawiany w minionym czasie, a przerwanie Sesji na tydzień 

nie będzie miało znaczącego wpływu na decyzję ws. podjęcia w/w uchwały. 

 Do sprawy odniósł również radny Rafał Żelanowski, który przypomniał, iż na 

posiedzeniach Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego kwestia 

połączenia szpitala i pogotowia ratunkowego była bardzo szczegółowo omówiona, a żadne 

nowe argumenty się nie pojawiły i zapewne nie pojawią się przez najbliższy tydzień. 

 Następnie głos zabrał radny Waldemar Witkowski , który przypomniał, iż w sierpniu 

ubiegłego roku radni SLD i PiS wyrazili chęć dyskutowania o służbie zdrowia podczas 

nadzwyczajnych Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, które się jednak nie odbyły 

ze względu na liczne urlopy radnych. Zwrócił także uwagę, że już wtedy sytuacja służby 

zdrowia w Wielkopolsce była trudna. Co więcej, radny poprosił aby następnym razem nie 

zwoływać Komisji na kilka godzin przed Sesją, gdyż nie pozwala to na przeprowadzenie 

wyczerpującej dyskusji oraz podjęcie racjonalnej decyzji. 

 Ponownie głos zabrał Marszałek Marek Woźniak, który przypomniał radnym, 

iż posiedzenie Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego 

w dn. 13 września zostało zerwane przez radnych PiS przed punktem dotyczącym obecnie 

omawianej sprawy. W związku z tym, Komisja musiała zebrać się ponownie w dniu 

dzisiejszym. Raz jeszcze zaapelował aby przedstawić konkretne argumenty za tym, 

by przerwać na tydzień obrady Sejmiku – poza tym że radni opozycji nie zgadzają się z opinią 

Zarządu. Zwrócił również uwagę, iż radni PiS nie przedstawili żadnych merytorycznych 

argumentów, czy finansowych wyliczeń przy pomyśle połączenia pogotowia ratunkowego 

w Poznaniu, Kaliszu i Koninie, dlatego projekt ten uważać można jedynie za pomysł ideowy.  

 Radny Zbigniew Czerwiński przypomniał, iż szczegółowe wyliczenia przedstawił 

w maju tego roku, w oparciu o dane finansowe jednostek z 2010 roku. Zasugerował, 

iż obecnie istnieje możliwość zaktualizowania wyliczeń w oparciu o dane za rok 2011. Radny 

zwrócił również uwagę, iż można  powołać odpowiedni zespół, który opracuje konkretny plan 

dotyczący połączenia tych trzech stacji pogotowia i w oparciu o niego można byłoby 

przeprowadzić merytoryczną dyskusję.  

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski ogłosił 20-minutową przerwę, (w trakcie 

której odbyło się posiedzenie Komisji Kultury). Następnie obrady wznowiono i pod 

głosowanie poddano wniosek o przerwanie Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 



 
 

   

Wniosek przy 11 głosach „za” i 21 „przeciw” nie został przyj ęty. 

 

 Z uwagi na fakt opuszczenia sali przez dużą grupę radnych, Przewodniczący SWW 

Lech Dymarski poprosił o ponowne sprawdzenie obecności. Ustawowy skład Sejmiku 

stanowi 39 radnych, na sali pozostało 21 radnych – Przewodniczący stwierdził quorum.  

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do zaopiniowania projektu 

uchwały w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika 

Perzyny w Kaliszu  i Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/446/12 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Po  przeprowadzeniu głosowania nad uchwałą z pkt.15 część radnych powróciła na salę 

obrad.  

 

Ad. 16.Informacja do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 

sprawie połączenia Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. 

Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu i Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala 

Chorób Płuc i Gruźlicy im. Władysława Biegańskiego w Chodzieży. 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął informację. 

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do zaopiniowania projektu  uchwały 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie połączenia Wielkopolskiego 

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu i 

Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy im. Władysława 

Biegańskiego w Chodzieży. 

 



 
 

 Głos w tej sprawie zabrał radny Marcin Porzucek, który poinformował, że likwidacja 

Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży spowoduje 

utratę pracy przez 40 osób. Zwrócił uwagę, iż będzie to kolejne grupowe zwolnienie,  

w północnej Wielkopolsce.  

 Następnie do tej kwestii odniósł się również radny Zbigniew Ajchler , stwierdzając że 

przy obecnej sytuacji finansowej szpitala w Chodzieży, niewłaściwą decyzją byłoby 

pozostawienie go, jako samodzielnej jednostki. Zaznaczył, że połączenie szpitali pozwoli 

zachować bezpieczeństwo pacjentów z Chodzieży i okolic. Wyraził nadzieję, iż przyszłe 

kierownictwo szpitala w Chodzieży będzie kładło szczególny nacisk na zlikwidowanie 

1,5 miliona zobowiązań wymagalnych oraz na zapewnieniu wysokiego standardu leczenia. 

 Podobne stanowisko zajął radny Zbigniew Czerwiński, który zaznaczył, iż połączenie 

jednostki w Chodzieży z silną jednostką służby zdrowia w Poznaniu zapewni bezpieczeństwo 

pacjentom i stanowić będzie szansę dla rozwoju okręgu chodzieskiego.  

 Głos zabrał także p.o. Dyrektora Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób 

Płuc i Gruźlicy w Chodzieży prof. Aleksander Barinow-Wojewódzki, który zapewnił, 

iż połączenie dwóch jednostek jest jedynym rozwiązaniem problemu zadłużenia szpitala 

w Chodzieży (obecnie na poziomie 40% jego budżetu). W przeciwnym razie przypuszczać 

można, iż jednostka upadnie w najbliższym czasie, a wówczas pacjenci z północnej 

Wielkopolski zostaną całkowicie pozbawieni specjalistycznej opieki medycznej. Profesor 

poinformował, iż konieczne jest przeprowadzenie restrukturyzacji w szpitalu, jednakże nie 

jest jeszcze wiadomo na jakim poziomie nastąpi redukcja etatów. Redukcja obejmie 

stanowiska głównie administracyjne, przy których nie ma konieczności ich dublowania 

w dwóch jednostkach. Zapewnił również, że podjęte zostaną wszelkie możliwe działania 

w celu zachowania etatów m.in. pielęgniarek – np. poprzez przeniesienie ich do szpitala 

w Poznaniu.  

 Głos zabrał także radny Marcin Porzucek przypominając iż kłopoty finansowe 

szpitala w Chodzieży – związane głównie z trudnościami  w relacjach   z Narodowym 

Funduszu Zdrowia - zaczęły się przed ok. 3 laty, w momencie objęcia jej przez nowe 

kierownictwo. W związku z tym wyraził nadzieję, iż dzięki połączeniu jednostek znacznie 

poprawi się sytuacja finansowa chodzieskiego szpitala.  

 

Uchwała została przyjęta przy 1 głosie „wstrzymującym”. 

Uchwała Nr XXVI/447/12 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 



 
 

 

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

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/448/12 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wydania zgody na cesję wierzytelności 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Koninie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/449/12 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 

Ad. 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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 XXVI/450/12 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

 

Ad. 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi 

Pleszewskiemu i zawarcia w tej sprawie umów. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/451/12 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 



 
 

 

 

Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Restrukturyzacji 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie i upoważnienia Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego do weryfikowania założeń programu, inicjowania i wprowadzania 

zmian w Programie Restrukturyzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. 

 

 Głos w tej sprawie zabrał radny Zbigniew Czerwiński. Po pierwsze radny stwierdził, 

iż obecna sytuacja szpitala w Lesznie powstała w wyniku działań Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego, dlatego delegowanie na Zarząd uprawnień dotyczących całkowitej kontroli 

nad szpitalem, nie powinno mieć miejsca. Następnie radny poddał pod wątpliwość założenia 

zawarte w programie – m.in. wzrost kontraktu i przychodów szpitala czy źródła przychodów 

jednostki. Zwrócił się także z zapytaniem do Departamentu Ochrony Zdrowia 

i Przeciwdziałania Uzależnieniom UMWW - jakie informacje o sytuacji finansowej w latach 

2010 – 2011 były przekazywanie przez szpital leszczyński? 

 Do wypowiedzi radnego Czerwińskiego odniósł się krótko Wicemarszałek 

Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak przypominając radnym, iż omawiany 

program jest wynikiem konsultacji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który właśnie na 

podstawie tegoż programu otworzył linię kredytowania dla szpitala w Lesznie. 

 Odpowiedzi udzielił p.o. Dyrektora Departamentu Leszek Sobieski. Informacje 

napływające z jednostki w Lesznie obejmowały półroczne i roczne sprawozdania 

z wykonania planu finansowego. Zaznaczył jednak, iż informacje o zobowiązaniach 

wymagalnych przedstawiane były w bardzo ogólny sposób i brak ich szczegółowości nie 

pozwolił na dokładną ocenę sytuacji finansowej. Odnosząc się do omawianego programu, 

podkreślił i ż czasowo wychodzi on poza ramy kontraktowania z NFZ, dlatego dane 

obejmujące okres po kontraktowaniu, wynikają jedynie z prognoz. Co więcej,  należy brać 

pod uwagę także sytuację NFZ jako płatnika, gdyż ma ona również znaczący wpływ na 

kondycję jednostki ochrony zdrowia, dlatego ważne dla jej przyszłości jest przeprowadzenie 

odpowiedniej restrukturyzacji.  

 Ponownie głos zabrał radny Zbigniew Czerwiński sugerując, że nawet te ogólne 

informacje napływające ze szpitala w Lesznie wskazywać mogły na sytuację odbiegającą od 

normy. Dodatkowo stwierdził, iż dalsze prace nad powyższym programem powinny odbywać 

się przy udziale Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.  

 



 
 

Uchwała została przyjęta przy 7 głosach „wstrzymujących”. 

Uchwała Nr XXVI/452/12 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

 

Ad. 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie Miastu Konin i 

zawarcia w tej sprawie umowy. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/453/12 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

 

Ad. 23A.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie zmiany klasyfikacji drogi krajowej nr 5.  

 

 Głos zabrał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak 

informując, iż w sierpniu br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego wystąpił z pismem do 

Ministra Transportu zwracając uwagę na niniejsze zagadnienie i proponując określone zmiany 

legislacyjne. Co więcej, podobną inicjatywę podjął Konwent Marszałków. Do dnia 

dzisiejszego Zarząd nie otrzymał odpowiedzi z Ministerstwa. W związku z powagą sytuacji, 

przewidzieć można jednak, iż nastąpią konsultacje z Ministerstwem Transportu oraz 

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Marszałek podkreślił, i ż ideą tegoż 

stanowiska jest zmiana legislacyjna, dzięki której każdy odcinek drogi będzie można 

indywidualnie zakwalifikować wg jego faktycznego znaczenia.  

 Następnie do niniejszej kwestii odniósł się Marszałek Marek Woźniak. Marszałek 

zwrócił uwagę, że zarówno gmin jak i województwa, nie stać na utrzymanie odcinka drogi 

S5. W związku z tym, ustawodawca przewidując oddanie gminom drogi krajowej, powinien 

uwzględnić także przekazanie środków na utrzymanie tychże odcinków. Marszałek podkreślił 

jak ważna jest niniejsza sprawa i nie dotyczy ona tylko drogi S5, w związku z czym należy 

rozpatrywać ją systemowo i patrzeć dalej w przyszłość. 

 Wójt Gminy Łubowo Andrzej Łozowski zwrócił uwagę, iż gminy nie stać na 

utrzymanie 12-kilometrowego odcinka i absolutnie konieczna jest zmiana tejże ustawy. 

Podobne stanowisko zajął Zastępca Burmistrza Ireneusz Antkowiak. Apeluje się zatem do 



 
 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego o pomoc w tejże sprawie i wspólne 

oddziaływanie na Ministerstwo Transportu.  

 Do wypowiedzi przedmówców odniósł się radny Waldemar Witkowski , proponując 

aby 15 Posłów na Sejm RP z Wielkopolski wystąpiło z inicjatywą ustawodawczą, która 

doprowadziłaby do zapisów sprzed roku 2008, kiedy to rząd sam decydował o klasyfikacji 

dróg. Dodatkowo radny zasugerował, iż należałoby dokonać przeglądu obecnych dróg 

wojewódzkich, gdyż w jego opinii część z nich powinna przejść pod opiekę powiatów lub 

samorządów niższego szczebla.  

 Radny Rafał Żelanowski zapewnił, że działania w kierunku zmiany ustawy zostały 

podjęte, a Województwo oraz gminy są sprzymierzeńcami w tejże kwestii.  

 Do kwestii inicjatywy legislacyjnej krótko odniósł się Marszałek  Marek Woźniak, 

informując że na ostatniej Radzie Regionu Platformy Obywatelskiej podjęto zobowiązanie 

o tym, iż Posłowie i Senatorowie zajmą się tą sprawą w trybie pilnym.  

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/454/12 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

 

Ad. 23B.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/415/12 z dnia 25 czerwca 

2012r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/455/12 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

 

Ad. 23C. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego stanowiska w sprawie ustalenia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa 

Kresowian. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta przy 1 głosie „przeciwnym”. 

Uchwała Nr XXVI/456/12 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 



 
 

 

 

Ad. 24. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Lednickiego Parku Krajobrazowego. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta przy 5 głosach „wstrzymujących”. 

Uchwała Nr XXVI/457/12 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad. 25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego określającej  Aktualizację Programu ochrony powietrza dla strefy: 

Aglomeracja Poznań(strefa Miasto Poznań) w województwie wielkopolskim. 

 

Głos zabrał radny Zbigniew Czerwiński, który poprosił o wyjaśnienie jakie znacznie 

i praktyczny skutek ma przyjmowanie tego typu uchwał przez Sejmik? 

Odpowiedzi udzieliła pani Dyrektor Departamentu Środowiska Mariola Górniak  

informując, że podjęcie tychże uchwał stanowi ustawowy obowiązek Sejmiku. Zadania 

zawarte w programach ochrony powietrza wymagają zaopiniowania przez prezydentów, 

starostów oraz w niektórych przypadkach także burmistrzów i wójtów. W momencie 

przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie zanieczyszczeń, programy te muszą być 

automatycznie aktualizowane. Pani Dyrektor zaznaczyła także, iż nie są to ostateczne 

dokumenty, a jedynie projekty uchwał, które zostaną zaopiniowane przez poszczególne 

organy, a także poddane zostaną konsultacjom społecznym. Skutkiem praktycznym podjęcia 

omawianych uchwał są określone działania mające na celu obniżenie poziomów 

dopuszczalnych i docelowych. Marszałek Województwa jako organ ochrony środowiska ma 

obowiązek składania sprawozdań z realizacji programów.   

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/458/12 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

 

Ad. 26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego określającej  Aktualizację Programu ochrony powietrza dla strefy: 

Miasto Kalisz w województwie wielkopolskim. 

 



 
 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/459/12 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

 

Ad. 27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego określającej  Aktualizację Programu ochrony powietrza dla strefy:  

gnieźnieńsko-wrzesińskiej( strefa powiat gnieźnieński) w województwie wielkopolskim. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/460/12 stanowi załącznik nr 121 do protokołu. 

 

 

Ad. 28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego określającej  Aktualizację Programu ochrony powietrza dla strefy:  

pilsko- złotowskiej ( strefa powiat pilski) w województwie wielkopolskim. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/461/12 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

 

Ad. 29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego określającej  Program ochrony powietrza w zakresie benzo -alfa-

pirenu  dla strefy: Aglomeracja Poznańska, Miasto Leszno, strefy gnieźnieńsko- 

wrzesińskiej oraz strefy pilsko-złotowskiej. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/462/12 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

 



 
 

Ad. 30. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego określającej   Program ochrony powietrza dla strefy:  wielkopolskiej ze 

względu na ozon. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/463/12 stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

 

Ad. 31. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i 

Medycznych dla Dorosłych nr 1 w Poznaniu. 

 

  Radny Zbigniew Czerwiński zwrócił się z pytaniem, z czego wynika 

uchwalanie wszystkich tego typu zmian oraz w jaki sposób zmiany te zostały przygotowane, 

czy stanowią jakiś szerzej określony projekt? Czy faktycznie występuje zapotrzebowanie na 

tego typu pracowników na rynku pracy? 

 Dodatkowo radny Waldemar Witkowski  zwrócił się z pytaniem jakie konsekwencje 

finansowe będą miały proponowane zmiany? 

 Odpowiedzi udzielił Wicedyrektor Departamentu Edukacji Piotr Waśko. Przypomniał 

on, iż ustawodawca w dniu 18 sierpnia 2011 roku wprowadził zasadnicze zmiany, co do 

kształcenia zawodowego, które wprowadziły nowe rodzaje szkół oraz systemy kształcenia. 

Zarząd w maju br. podjął decyzję o tworzeniu centrów kształcenia zawodowego 

i ustawicznego, dzięki czemu szkoły zostaną przekształcone w wysoko wyspecjalizowane 

jednostki, świadczące usługi w zakresie nowych rozwiązań programowych dla szkół oraz 

usługi w zakresie kształcenia ustawicznego w formach m.in. kursowych. Działania te nie 

tylko przedstawioną nową ofertę kształcenia, ale także pozwolą na obniżenie kosztów 

funkcjonowania jednostek m.in. poprzez racjonalizację wydatków oraz zdobycie nowych 

funduszy w formach kursowych. Dyrektor przypomniał, iż uchwały te zostały jednogłośnie 

zaopiniowane przez Komisję Edukacji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Oferta 

kursowa dla przyszłych pracowników służb społecznych pozwala na szybkie zdobycie tego 

typu wykształcenia przez młodzież i dorosłych, co więce,j odpowiada potrzebom rynku pracy 

– zwłaszcza na północy Wielkopolski. Odpowiadając na pytanie radnego W. Witkowskiego, 

Dyrektor P.Waśko zapewnił, iż zmiany nie niosą za sobą konsekwencji budżetowych, gdyż 

polegają tylko na przekształceniu jednostek.  



 
 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/464/12 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

 

Ad. 32. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu p. n. Wielkopolskie 

Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/465/12 stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

 

Ad. 33. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i 

Medycznych dla Dorosłych nr 2 w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/466/12 stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

 

Ad. 34. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu pn. Wielkopolskie 

Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/467/12 stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

 

Ad. 35. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i 

Medycznych dla Dorosłych w Gnieźnie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 



 
 

Uchwała Nr XXVI/468/12 stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

 

Ad. 36. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu p.n Wielkopolskie 

Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/469/12 stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

 

Ad. 37. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i 

Medycznych dla Dorosłych w Koninie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/470/12 stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

 

Ad. 38. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu p. n Wielkopolskie 

Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/471/12 stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

 

Ad. 39. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i 

Medycznych dla Dorosłych w Ostrowie Wielkopolskim. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/472/12 stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 



 
 

 

Ad. 40. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu p. n Wielkopolskie 

Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie 

Wielkopolskim. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/473/12 stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

 

Ad. 41. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i 

Medycznych dla Dorosłych w Rawiczu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/474/12 stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

 

Ad. 42. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu p. n Wielkopolskie 

Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/475/12 stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

 

Ad. 43. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych w 

Złotowie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/476/12 stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 

 



 
 

Ad. 44. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych 

dla Dorosłych w Złotowie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/477/12 stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

 

 

Ad. 45. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu p. n Wielkopolskie 

Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/478/12 stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

 

 

Ad. 47. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu Teatru Wielkiego 

im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. 

 

 Radny Waldemar Witkowski zgłosił zażalenie, iż radni zostali nieskutecznie 

zawiadomieni o planowanym w przerwie posiedzeniu Komisji Kultury. Ponadto stwierdził, 

iż planowana w statucie zmiany spowodują dodatkowe nakłady finansowe w teatrze 

(dodatkowe etaty zastępców dyrektora teatru). Zwrócił się więc z zapytaniem, czy jest zgoda 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na proponowane zmiany? 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski przypomniał, iż o planowanym posiedzeniu 

Komisji informował na początku Sesji Sejmiku. Zaznaczył również, iż radny Witkowski był 

nieobecny  na sesji ( udał się do radia) w momencie kiedy odbywała się Komisja Kultury. 

Potwierdził, że projekt zmiany statutu jest zatwierdzony przez Ministerstwo. 

 

Uchwała została przyjęta przy 4 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących”. 

Uchwała Nr XXVI/479/12 stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

 

 



 
 

Ad. 48. Podjęcie uchwały w sprawie: uzupełnienia składu Rady Muzeum przy Muzeum 

Okr ęgowym w Koninie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została przyjęta przy 1 głosie „wstrzymującym”. 

Uchwała Nr XXVI/480/12 stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 

 

 

Ad. 49.Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwal 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego IV kadencji podjętych w II kwartale 2012 roku 

(sesje XXI, XXII, XXIII). ]  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Sprawozdanie zostało przyjęte przy 1 głosie „wstrzymującym”.  

 

 

Ad. 50. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej dla miasta Okonek , w związku z pożarem domu 

mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego własność samorządu gminnego. 

 

 Głos w tej sprawie zabrał radny Waldemar Witkowski , który zwrócił uwagę 

iż majątek gminy jest ubezpieczony, dlatego nie widzi uzasadnienia dla udzielenia pomocy 

przez Województwo w tym konkretnym przypadku.  

 Odpowiedzi udzielił Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, 

który wyjaśnił, iż po analizie wszelkich dokumentów, Zarząd wyraził zgodę na udzielenie 

pomocy gminie, która obecnie jest w dość trudnej sytuacji finansowej, zwłaszcza 

z uwagi na fakt, że koszty remontu wykraczają poza kwotę ubezpieczenia. Budynek 

ubezpieczony był na kwotę 40 tys. zł, kwota ubezpieczenia została zwrócona w całości, 

jednakże zabezpieczenie pogorzeliska i dewastacja budynku m.in. w wyniku mrozów, 

spowodowała konieczność odbudowania budynku od podstaw – koszt całościowy wynosi 

160tys. zł, z czego gmina przekazała 100tys. zł., zaś Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego udziela pomocy na kwotę 60tys. zł.  

 

Uchwała została przyjęta przy 1 głosie „wstrzymującym”. 



 
 

Uchwała Nr XXVI/481/12 stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 

 

 

Ad. 51. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 

okresie pomiędzy sesjami Sejmiku. 

 

 Głos w tej sprawie zabrał radny Zbigniew Czerwiński. Zwrócił się z zapytaniem kto 

wszedł w skład powołanego zespołu ds. monitorowania programu restrukturyzacji w szpitalu 

w Lesznie? 

 Odpowiedzi udzielił Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom, pan Leszek Sobieski. W skład zespołu wchodzi pan Dyrektor, pan Wiesław 

Szarocki Naczelnik Wydziału Ekonomicznego Departamentu oraz pani Arleta Magnacka 

Kierownik w tymże Wydziale. Dyrektor przypomniał także, że konieczność powołania 

niniejszego zespołu wynikała z warunku przedstawionego przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego – Zarząd Województwa Wielkopolskiego musi wykazać należną staranność przy 

wdrażaniu programu restrukturyzacji jednostki.  

 

Sprawozdanie zostało przyjęte przy 1 głosie „wstrzymującym”. 

 

 

Ad. 52.Interpelacje i zapytania radnych. 

 

a) Zbigniew Ajchler 

 -  Radny odnosząc się do informacji o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem 

Województwa Wielkopolskiego, poprosił o sporządzenie wykazu strat spółki Centrum 

Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola sp. z o.o. - poniesionych od początku jej 

istnienia. 

 

 - Radny  nawiązując do informacji o sytuacji spółki Szpitale Wielkopolskie z o.o., 

która wygenerowała 1,5 tys. zł przychodu  i 370 tys. zł strat, poprosił o przekazanie 

informacji dotyczącej efektywności działań spółki – w postaci m.in. zakupów bezpośrednich, 

zakupów inwestycyjnych czy działania te były realizowane przy współpracy z innymi 

podmiotami służby zdrowia. 

 



 
 

 - Radny zwrócił się z zapytaniem czy samorząd Województwa Wielkopolskiego 

odpowiadać będzie finansowo, powyżej posiadanych udziałów w spółce Przewozy 

Regionalne, w przypadku nadmiernego wzrostu zadłużenia tejże spółki? 

 

 

b) Marek Sowa 

 -Radny wnioskował o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie przywrócenia 

połączenia kolejowego Leszno – Głogów.  

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

 

 

c) Zbigniew Czerwiński 

 - Radny poprosił o informację dotyczącą realizacji programu Wielkopolska Odnowa 

Wsi w powiecie poznańskim – ze szczególnym uwzględnieniem gminy Buk.  

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

 

 - Radny złożył pisemną interpelację ws. wykazu podróży służbowych pracowników 

Biura Współpracy Międzynarodowej UMWW w roku 2012 

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

 

 - Radny zwrócił się z zapytaniem o możliwość wsparcia finansowego parafii Matki 

Bożej Królowej Polski w Gorzykowie, Gm. Witkowo.  

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

 

 

d) Kazimierz Pałasz 

 

 - Radny złożył pisemną interpelację ws. budowy chodnika w pasie drogi 

wojewódzkiej nr 443 w Rychwale. 

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

 

 

 



 
 

e) Waldemar Witkowski 

 

 - Radny poprosił o informację, czy dokonywane są analizy dotyczące lokalnych 

połączeń kolejowych w celu opracowania najbardziej efektywnego rozkładu jazdy, co 

pozwoliłoby odciążyć te relacje, które są najbardziej oblegane przez pasażerów? Dodatkowo 

radny zasugerował także, iż warto byłoby wziąć pod rozwagę przedłużenie niektórych 

połączeń do stacji oddalonych od centrum Poznania. Skutkowałoby to odciążeniem Dworca 

Głównego, a tym samym rejonów remontowanego obecnie Ronda Kaponiera w Poznaniu.  

  

 - Radny poprosił o informację dotyczącą przejmowania przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego składników majątku stałego od Polskich Linii Kolejowych 

S.A. – szczególnie dworców kolejowych na trasie prowadzącej do Leszna. 

 

 - Radny odniósł się do pisma Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka 

Woźniaka, skierowanego do Przewodniczącego Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy 

II Armii Wojska Polskiego, w którym Marszałek odmówił poparcia  budowy tegoż pomnika.  

Radny, w imieniu Klubu SLD, poprosił o ponowne rozważenie zasadności tejże idei oraz 

możliwości dofinansowania przez Województwo Wielkopolskie budowy pomnika. 

 

f) Błażej Spychalski 

 

 - Radny poruszył kwestię budowy obwodnicy miasta Mosina. Radny zwrócił uwagę, 

iż rozporządzenie Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej dotyczące ustanowienia 

strefy pośredniej ochrony ujęcia wody dla aglomeracji poznańskiej, uniemożliwia powstanie 

tejże drogi w klasie drogi wojewódzkiej. Dokument ten narzuca zakwalifikowanie obwodnicy 

Mosiny jako drogi gminnej, co z kolei nakłada na gminę dodatkowe koszty związane z jej 

utrzymaniem. Zwrócił się więc z pytaniem do Wicemarszałka Województwa 

Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka, czy takie rozporządzenie jest mu znane? Jeżeli tak, 

to czy uczestniczył w konsultacjach w tej kwestii oraz jak według Marszałka powyższy 

problem można rozwiązać? 

 

 - Radny poruszył także sprawę drogi powiatowej nr 3040 ze Strzałkowa do Powidza, 

prowadzącej do jednostki wojskowej. Radny przypomniał, iż tego typu droga – zgodnie 

z ustawą o drogach publicznych - powinna mieć charakter drogi wojewódzkiej o znaczeniu 



 
 

obronnym. W związku z tym, zwrócił się z zapytaniem czy takie przemianowanie z drogi 

powiatowej na drogę wojewódzką będzie miało miejsce? 

 

 - Radny poprosił o kopię planu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Koninie oraz o informację na jakim etapie przebiega obecnie proces negocjacji o obniżenie 

kontraktów z lekarzami w tymże szpitalu? 

 

 

g) Marcin Porzucek 

 

 - Radny złożył pisemną interpelację w sprawie możliwości wsparcia renowacji 

kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej w Łowyniu i Lewicach. 

(Interpelacja stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji i zapytań) 

 

 - Radny złożył pisemną interpelację ws. nieuwzględnienia budowy ścieżki rowerowej 

w ciągu modernizowanej drogi wojewódzkiej nr 185 w Gminie Obrzycko. 

(Interpelacja stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji i zapytań) 

 

 - Radny zwrócił się z prośbą o przedstawienie wykazu imprez kulturalnych, które 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego planuje zorganizować w Pile do końca roku 2012 oraz 

w roku 2013. 

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

 

 

h) Małgorzata Stryjska 

 - Radna poruszyła kwestię połączeń Przewozów Regionalnych na trasie Poznań-

Gniezno. Poinformowała, iż pociąg tejże relacji wyruszający z Gniezna o godz. 6:21 jest 

jedno-zestawowy, jednakże nie korzysta z niego zbyt wielu pasażerów. Odwrotna sytuacja jest 

w przypadku pociągu dwu-zestawowego wyjeżdżającego o 6:45, który zazwyczaj jest 

przepełniony. Radna poprosiła o wzięcie pod rozwagę możliwości zamienienia tychże 

składów pociągów. 



 
 

 

 

i) Maciej Wituski  

 - Radny poprosił o rozpatrzenie możliwości wykorzystania sprzętu multimedialnego 

posiadanego przez radnych (laptopy), by  stworzyć aplikację (np. w oparciu o system e-radni), 

która pozwoliłaby na elektroniczne liczenie głosów podczas Sesji Sejmiku.  

 

 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący SWW Lech Dymarski 

zamknął XXVI sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Protokołowała 

 

Małgorzata Paprzycka 


