
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ NR XXIX/12 
z XXIX sesji Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego 
z 17 grudnia 2012 r. 



Protokół nr XXIX/12  

z XXIX sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w dniu 17 grudnia 2012 r. 

 

XXIX sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się 17 grudnia 2012r. 

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

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

 

 Obrady otworzył Lech Dymarski Przewodniczący Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. Przewodniczący SWW stwierdził quorum na sali. Ustawowy skład Sejmiku 

stanowi 39 radnych. W obradach XXIX Sesji SWW wzięło udział 37 radnych, według listy 

obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

 W posiedzeniu uczestniczyli także członkowie Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego oraz zaproszenia goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2                   

do protokołu). 

  

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 
Przewodniczący Lech Dymarski zaproponował wprowadzenie do porządku obrad 

sesji następujących punktów: 

-  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  emisji obligacji Województwa 

Wielkopolskiego 

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego do projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie  zmieniającej uchwalę 

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 

w Śremie. 

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego 

- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących 

komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie 



- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Centrum Kultury 

i Sztuki w Koninie 

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego  

stanowiska w sprawie podziału pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ dodatkowych środków. 

 

Radny Marek Sowa wnioskował o przyjęcie stanowiska wspierającego koncesję dla 

Telewizji Trwam na platformie cyfrowej telewizji naziemnej. W opinii radnego Sejmik 

powinien zaapelować do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o ponowne rozpatrzenie 

wniosku Telewizji Trwam i uwzględnienie jej na platformie cyfrowej. 

 

Przewodniczący SWW Lech Dymarski przypomniał sytuację prawną omawianej 

kwestii: Wnioskodawca odwołał się od decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nie wydał jeszcze decyzji w tej sprawie. 

W przypadku, gdy NSA potwierdzi wcześniejszą decyzję WSA, KRRiT nie zmieni swojego 

stanowiska; w przeciwnym wypadku KRRiT będzie musiała ponownie przeanalizować 

wniosek. W związku z tym przyjęcie stanowiska – szczególnie zawierającego zapis o apelu 

do KRRiT - w obecnej sytuacji prawnej nie jest wskazane.   

 

Głos zabrał także radny Maciej Wi śniewski, który zwrócił uwagę, iż radni nie 

otrzymali projektu stanowiska, a zatem trudno jest im głosować nad wnioskiem radnego 

M. Sowy. Dodatkowo zasugerował, że z prawnego punktu widzenia, każda zmiana 

w porządku obrad sesji powinna być głosowana odrębnie, co potwierdziło także Biuro 

Prawne UMWW. 

 

Przewodniczący SWW Lech Dymarski odczytał projekt stanowiska SWW 

ws. Telewizji Trwam, bez ostatniego akapitu zawierającego zapis o apelu SWW do KRRiT. 

Następnie Przewodniczący poddał wniosek radnego M. Sowy pod głosowanie. 

Wniosek większością głosów przeciwnych nie został przyjęty. 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski poddał pod głosowanie punkty wcześniej 

zaproponowane: 

-  Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie  emisji obligacji Województwa 

Wielkopolskiego – wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego do projektu uchwały rady Powiatu w Śremie  zmieniającej uchwalę 



w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 

w Śremie – wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego - wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

- Podjęcie uchwały w sprawie Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji 

stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - 

wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Centrum Kultury 

i Sztuki w Koninie - wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego  

stanowiska w sprawie podziału pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ dodatkowych środków 

- wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

 Porządek obrad XXIX Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego uzupełniony 

o 7 punktów został przyjęty przy 4 głosach przeciwnych. 

 

 

PORZĄDEK OBRAD 

XXIX SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

17 grudnia  2012 r/godz.1200/. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  XVII / 281/11 SWW                                  

z dn. 19  grudnia 2011r w sprawie:  budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 

2012.    /druk nr 1  / 

5.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  XVII/ 280/11 SWW                                             

z dn. 19 grudnia 2011r w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne .  /druk nr   2/ 

5A Podj ęcie uchwały zmieniaj ącej uchwał ę w sprawie  emisji obligacji 

Województwa Wielkopolskiego  



6. Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2013rok i lata następne-z AUTOPOPRAWKĄ /druk nr 3   /  

7. Podjęcie uchwały w sprawie   budżetu Województwa Wielkopolskiego na  rok 

2013- z AUTOPOPRAWKĄ /druk nr  4  / 

 8. Informacja na temat zrealizowanego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”- 

PREZENTACJA  

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 

2013-2017, stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej. 

/ druk nr 5   /  

10. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Zdrowia 

Psychicznego w Poznaniu./ druk nr  6 / 

11.Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu dla 

Dzieci w Poznaniu –Kiekrzu. /druk nr  7  /  

12.Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Koninie. /druk nr  8 /  

13.Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu   Centrum Rehabilitacji im. Prof. 

Mieczysława Walczaka w Osiecznej. /druk nr  9    /  

14.Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Wielkopolskiemu Specjalistycznemu 

Szpitalowi Chorób Płuc i Gruźlicy im. dr Władysława Biegańskiego w Chodzieży. 

/druk nr  10    /  

15.Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi 

Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. /druk nr 11     /  

16.Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Wojewódzkiemu szpitalowi dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w 

Gnieźnie. /druk nr  12  /  

17.Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi 

Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. /druk nr   13  /  

18.Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Zakładowi Leczenia Uzależnień w 

Charcicach. /druk nr   14   /  

19.Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo- 

Leczniczemu w Poznaniu. /druk nr  15    /  

20.Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum 

Medycyny Pracy w Poznaniu. /druk nr    16  /  



21.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki 

Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. /druk nr 17  /  

22.Podjęcie  uchwały  w  sprawie nadania  statutu   Rejonowej  Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Poznaniu. /druk nr 18 /    

23.Podjęcie  uchwały  w  sprawie nadania statutu Zakładowi  Pielęgnacyjno- 

Opiekuńczemu w Śremie. /druk nr 19 /    

24.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii 

im. Marii Skłodowskiej- Curie w Poznaniu. /druk nr  20 /  

25.Podjęcie  uchwały  w  sprawie zmiany  statutu  Szpitalowi  Rehabilitacyjno- 

Kardiologicznemu w Kowanówku. /druk nr 21 /   

26.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum 
 
Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. /druk nr 

22 / 
 
27.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zaktualizowanej „Strategii Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020”. /druk nr 23 / 
 
28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na 
 
rzecz Gminy Wągrowiec. /druk nr  24 / 
 
29. Podjęcie uchwały w sprawie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy: 

Aglomeracja Poznań( strefa Miasto Poznań) w Województwie Wielkopolskim. /druk 

nr 25 / 
 
30. Podjęcie uchwały w sprawie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy: 
 
Miasto Kalisz w Województwie Wielkopolskim. /druk nr 26 / 
 
31. Podjęcie uchwały w sprawie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy: 
 
gnieźnieńsko-wrzesińskiej (strefa powiat gnieźnieński) w Województwie 

Wielkopolskim. /druk nr 27 / 
 
32. Podjęcie uchwały w sprawie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy: 
 
pilsko-złotowskiej ( strefa powiat pilski) w Województwie Wielkopolskim./druk nr 28 / 
 
33. Podjęcie uchwały w sprawie Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 

ze względu na ozonu . /druk nr 29 / 
 
34. Podjęcie uchwały w sprawi Programu ochrony powietrza w zakresie benzo -alfa-

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

wrzesińskiej oraz strefy pilsko-złotowskiej w Województwie Wielkopolskim. 
 
/druk nr 30  / 
 
35. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania                                             

                        z dnia 6 listopada 2012r., do usunięcia naruszenia interesu prawnego, 



powstałego w skutek przyjęcia uchwały Nr XVIII/302/2012 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego  z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie utworzenia obszaru 

ograniczonego użytkowania dla  lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu. /druk nr  31    

/ 

36.Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy-

Zespołu Pałacowo-Parkowego. /druk nr 32    /  

37.Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany statutu Muzeum Okręgowego im. Stanisława 

Staszica w Pile. /druk nr   33   /  

38.Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany statutu Muzeum Okręgowego w Lesznie. 

/druk nr  34  /  

39.Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany statutu Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej 

w Kaliszu. /druk nr 35     /  

40.Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany statutu Muzeum Początków Państwa 

Polskiego w Gnieźnie. /druk nr  36  /  

41.Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia projektu zmian statutu Muzeum 

Okręgowego w Koninie. /druk nr   37  / 

42. Podjęcie uchwały w sprawie  ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Województwa 

Wielkopolskiego. /druk nr 38  / 

43. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia granic zachodniopomorskich obwodów 

łowieckich nr 123,168,170,196,197,230, których części powierzchni znajduje się na 

terenie Województwa Wielkopolskiego. /druk nr 39  / 

44.Podjęcie uchwały w sprawie   przyjęcia Strategii wzrostu efektywności 

energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-

2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. /druk nr  40   /  

45.Podjęcie uchwały w sprawie   zatwierdzenia rocznego planu finansowego 

Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2013 rok. /druk nr      

41 / 

46.Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok. /druk nr  42    /  

47.Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Poznaniu za 2012 rok. /druk nr  43    /  

48.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy  Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego na rok 2013. /druk nr 44 / 



 49.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy komisji  Sejmiku Województwa      

Wielkopolskiego na rok 2013. /druk nr   45 /  

50. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 

okresie pomiędzy sesjami Sejmiku . /druk nr   46  / 

50A. Podj ęcie uchwały w sprawie wyra żenia  opinii Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego do projektu uchwały rady Powiatu w Śremie  zmieniaj ącej 

uchwal ę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego zak ładu Opieki 

Zdrowotnej Szpital w Śremie. 

50B. Podj ęcie uchwały w sprawie  ustalenia składu osobowego komisji stałych  

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

50C. Podjęcie uchwały w sprawie  Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji 

stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

50D. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany statutu Centrum Kultury i Sztuki w 

Koninie 

50E. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia tekstu jednolitego statutu Centrum 

Kultury i Sztuki w Koninie 

50F. Podjęcie uchwały w sprawie  przyj ęcia przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego  stanowiska w sprawie podziału pomi ędzy oddziały 

wojewódzkie NFZ dodatkowych środków 

51.Interpelacje i zapytania radnych. 

52. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 3. Wybór sekretarzy obrad. 

 

 Sekretarzami obrad zostali jednogłośnie wybrani radni: Mariola Czarnota oraz 

Marcin Porzucek. 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski ogłosił 45-minutową przerwę, podczas której 

odbyły się posiedzenia Komisji Statutowej, Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego 

i Współpracy Międzynarodowej, Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia 

Publicznego oraz Komisji Budżetowej.  

  

 Po przerwie wznowiono obrady. 

 



Ad. 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  XVII / 281/11 SWW                                       

z dn. 19  grudnia 2011r w sprawie:  budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 

2012.     

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/536/12 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

  

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/ 280/11 SWW                                             

z dn. 19 grudnia 2011r w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne.   

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/537/12 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

Ad. 5A Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  emisji obligacji 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/538/12 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2013rok i lata następne-z AUTOPOPRAWKĄ 

 

 Radny Zbigniew Ajchler zwrócił uwagę, iż uchwała ta powinna być przyjęta po 

uchwale ws. budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013. Pani dyrektor Biura 

Prawnego Małgorzata Ratajczak poinformowała, iż z prawnego punktu widzenia uchwała 

o WPF nie może zostać podjęta później niż uchwała budżetowa. Głos w sprawie zabrał także 

radny Zbigniew Czerwiński proponując, aby punkt 6 i 7 omawiać łącznie, a głosować 

oddzielnie, zachowując kolejność. Propozycja radnego Z. Czerwińskiego została przyjęta, 

a Przewodniczący SWW Lech Dymarski otworzył dyskusję nad punktem 6 i 7. 



 Na wstępie Przewodniczący SWW Lech Dymarski odczytał pozytywną opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej wobec WPF na lata 2013-2032.  

 

 Następnie głos zabrał radny Marek Niedbała występując w imieniu Klubu Radnych 

SLD. Radny zwrócił uwagę, iż obecna trudna sytuacja gospodarcza w Wielkopolsce była już 

przez radnych opozycji przepowiadana w roku ubiegłym. Mówca zapowiedział, 

że głosowanie radnych Klubu SLD nad budżetem Województwa Wielkopolskiego na 2013 

rok  uzależnione będzie od wyników głosowania nad 2 poprawkami wnoszonymi przez klub. 

W kontekście WPF, radny zapowiedział, że Klub SLD będzie głosował przeciwko.  

 

 Radny Zbigniew Czerwiński zabrał głos w imieniu Klubu Radnych PiS. W pierwszej 

kolejności odniósł się do wysokiego poziomu zadłużenie przewidywane na koniec 2014 roku. 

Następnie zwrócił uwagę na spadający poziom nadwyżki operacyjnej ujęty w projekcie WPF. 

Poruszył także kwestię budowy szpitala matki i dziecka w Poznaniu i zapowiedział, 

iż proponowane przez Klub PiS poprawki dotyczące zmniejszenia wydatków bieżących 

i wynagrodzeń, będą zmierzały do uzyskania środków na wspomnianą inwestycję. 

Dodatkowo zasugerował, iż należałoby usprawnić funkcjonowanie przewozów kolejowych na 

terenie Wielkopolski – zwiększyć komfort podróży i rozbudować siatkę połączeń. Na koniec 

zaapelował o zintensyfikowanie działań mających na celu oszczędzanie majątku 

Województwa Wielkopolskiego.  

 

 Radny Zbigniew Ajchler, jako radny niezależny, odniósł się szczegółowo do projektu 

budżetu i WPF, zwracając uwagę na ich mocne i słabe strony. Na zakończenie swojej 

wypowiedzi wyraził uznanie dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego i zapowiedział, 

że będzie głosował za projektem budżetu na 2013, zaapelował także do radnych opozycji o 

takie same działanie.  

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski ogłosił przerwę, podczas której odbyło się 

spotkanie opłatkowe radnych WW i Zarządu z udziałem p. Piotra Florka Wojewody 

Wielkopolskiego 

 

 Następnie wznowiono obrady i kontynuowano dyskusję nad punktem 6 i 7.  

 

 Głos w imieniu Klubu Radnych PSL zabrał radny Jan Grzesiek. Radny zwrócił 

uwagę, iż w obecnej sytuacji gospodarczej – zarówno tej w skali krajowej, europejskiej, jak 



i światowej – przyszłoroczny budżet musi być bardzo ostrożny. Projekt przedstawiony 

Sejmikowi m.in. pozwala zabezpieczyć i wykonywać zadania o znaczeniu strategicznym dla 

funkcjonowania Wielkopolski i koncentruje się na utrzymywaniu płynności finansowej, 

co w wieloletniej prognozie pozwoli na spłacenie zaciągniętych zobowiązań. Na zakończenie, 

mówca wyraził uznanie dla Zarządu, pani Skarbnik oraz Departamentu Finansów za 

odpowiednie dla obecnej sytuacji skonstruowanie budżetu. Radny zapowiedział, iż Klub 

Radnych PSL będzie głosował za przyjęciem uchwały budżetowej na 2013 rok oraz uchwały 

ws. WPF na rok 2013 i lata następne. 

 

 Stanowisko Klubu Radnych PO przedstawił radny Hieronim Urbanek. Radny 

szczegółowo omówił priorytety i podstawowe składowe projektu budżetu i WPF. 

Zapowiedział jednocześnie, iż rok 2013 będzie rokiem oszczędzania, przyglądania się 

budżetowi i analizowania sytuacji gospodarczej zarówno w regionie, jak i w skali kraju. 

Zwrócił jednak uwagę, iż projekt przyszłorocznego budżetu jest ambitny, zrównoważony 

i optymalny, w związku z czym zapowiedział, iż Klub Radnych PO będzie głosował za 

przyjęciem proponowanych projektów. 

 

 Do wypowiedzi przedmówców odniósł się Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Marek Woźniak. W pierwszej kolejności nawiązał do uwag względem budowy nowej 

siedziby UMWW przypominając, iż to Sejmik I kadencji zadecydował o budowie siedziby. 

Odnośnie szpitala dziecięcego zwrócił uwagę, iż plan jego budowy został przez koalicję 

rządzącą wprowadzony do zadań strategicznych województwa, jednakże żadna ze stron do tej 

pory nie przedstawiła dalszych działań mających na celu jego budowę. Zaapelował aby ww. 

inwestycje nie były wykorzystywane przez radnych do działań politycznych. Następnie 

Marszałek odniósł się szczegółowo do proponowanych przez kluby poprawek, zwracając 

uwagę iż niektóre z nich są zbyt pochopne i nie do końca przemyślane biorąc pod uwagę 

okres długoletni. Na zakończenie zaznaczył, że poprawki wnoszone przez kluby dotyczą 

w głównej mierze budżetu na 2013 rok, a nie WPF na lata następne, co potwierdza iż mogą 

być one działaniem powierzchniowym, pozbawionym dokładnych wyliczeń i sensownych 

argumentów. Co więce,j fakt, iż Zarząd nie przyjął proponowanych poprawek, może także 

świadczyć o dobrej konstrukcji projektu budżetu przygotowanego przez panią Skarbnik.  

 

 Radny Maciej Wi śniewski w imieniu Klubu Radnych SLD przedstawił 2 poprawki do 

budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok (załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu). 



 Poprawki zostały odrzucone  większością głosów przeciwnych. 

 

 Radny Zbigniew Czerwiński w imieniu Klubu Radnych PiS przedstawił 59 poprawek 

do budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok (załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu).  

  Poprawki zostały odrzucone  większością głosów przeciwnych. 

 

 Radna Małgorzata Stryjska przedstawiła 12 poprawek do budżetu Województwa 

Wielkopolskiego na 2013 rok (załącznik nr 7A do niniejszego protokołu). 

  Poprawki zostały odrzucone  większością głosów przeciwnych. 

 

 Radny Maciej Wi śniewski w imieniu Klubu Radnych SLD przedstawił 15 poprawek 

do budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok (załącznik nr 6A do niniejszego 

protokołu).. 

 Poprawki zostały odrzucone  większością głosów przeciwnych. 

 

 Radny Marek Sowa przedstawił 32 poprawki do budżetu Województwa 

Wielkopolskiego na 2013 rok (załącznik nr 7B do niniejszego protokołu).  

 Poprawki zostały odrzucone  większością głosów przeciwnych. 

 

 Głos zabrał radny Zbigniew Czerwiński, który zwrócił uwagę, iż proces oszczędzania 

majątku Województwa Wielkopolskiego rozpoczęto zbyt późno. Potwierdził, że Klub 

Radnych PiS będzie głosował przeciwko projektowi przyszłorocznego budżetu oraz WPF. 

 

Uchwała  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2013rok i lata następne-z AUTOPOPRAWKĄ-  została przyjęta przy 

5 głosach wstrzymujących i 5 głosach przeciwnych.  

 

Uchwała Nr XXIX/539/12 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 



Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na  rok 

2013- z AUTOPOPRAWKĄ 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej wobec projektu Budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok.  

 

Uchwała została przyjęta przy 10 głosach przeciwnych. 

Uchwała Nr XXIX/540/12 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

  

Ad. 8. Informacja na temat zrealizowanego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”-  

PREZENTACJA  

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski wnioskował o rezygnację z przedstawienia 

prezentacji przez Departament Sportu, gdyż pełen materiał znajduje się w systemie e-radni. 

 Wniosek został przyjęty przy 23 głosach za. 

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął informację. 

 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 

2013-2017, stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym. 

Uchwała Nr XXIX/541/12 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi 

Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. 

 

 Radny Zbigniew Czerwiński poprosił o opinię prawną nt. kompetencji Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego do nadawania statutów samodzielnym publicznym zakładom 

opieki zdrowotnej. 



 W odpowiedzi mecenas Dariusz Siwiński poinformował, iż statut nadaje organ 

tworzący, a zatem Sejmik Województwa - co wynika z ustawy o działalności leczniczej. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/542/12 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu dla 

Dzieci w Poznaniu –Kiekrzu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/543/12 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Koninie. 

 

 Radny Kazimierz Pałasz skierował zapytanie o celowość nadania statutu ww. 

jednostce, skoro podjęta została uchwała o przekształceniu stacji pogotowia w spółkę z o.o.? 

 Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak wyjaśnił, iż zmian 

w statucie należy dokonać do końca br., a powołanie spółki potrwa jeszcze kilka miesięcy. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/544/12 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu   Centrum Rehabilitacji im. Prof. 

Mieczysława Walczaka w Osiecznej. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/545/12 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 



Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Wielkopolskiemu 

Specjalistycznemu Szpitalowi Chorób Płuc i Gruźlicy im. dr Władysława Biegańskiego 

w Chodzieży. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym. 

Uchwała Nr XXIX/546/12 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi 

Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/547/12 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Wojewódzkiemu szpitalowi dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w 

Gnieźnie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/548/12 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi 

Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/549/12 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

 



Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Zakładowi Leczenia Uzależnień w 

Charcicach. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/550/12 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo- 

Leczniczemu w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/551/12 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

 

Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum 

Medycyny Pracy w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/552/12 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

 

Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Specjalistycznemu Zespołowi 

Opieki Zdrowotnej nad Matk ą i Dzieckiem w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/553/12 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

 



Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu  Rejonowej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/554/12 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

 

Ad. 23. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Zakładowi Pielęgnacyjno- 

Opiekuńczemu w Śremie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/555/12 stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

 

Ad. 24. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum 

Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie w Poznaniu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/556/12 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

 

Ad. 25. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany statutu Szpitalowi Rehabilitacyjno-

Kardiologicznemu w Kowanówku. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/557/12 stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

 



Ad. 26. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum 

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

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/558/12 stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

 

Ad. 27. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zaktualizowanej „Strategii Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym. 

Uchwała Nr XXIX/559/12 stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

 

Ad. 28. Podjęcie uchwały w sprawie    udzielenia zgody na dokonanie darowizny na 

rzecz Gminy Wągrowiec. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/560/12 stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

 

Ad. 29. Podjęcie uchwały w sprawie   Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla 

strefy: Aglomeracja Poznań( strefa Miasto Poznań) w Województwie Wielkopolskim. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/561/12 stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

 

Ad. 30.  Podjęcie uchwały w sprawie   Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla 

strefy: Miasto Kalisz w Województwie Wielkopolskim. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  



Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/562/12 stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

 

Ad. 31. Podjęcie uchwały w sprawie   Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla 

strefy: gnieźnieńsko-wrzesińskiej (strefa powiat gnieźnieński) w Województwie 

Wielkopolskim. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/556/12 stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

Ad. 32. Podjęcie uchwały w sprawie   Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla 

strefy: pilsko-złotowskiej ( strefa powiat pilski) w Województwie Wielkopolskim. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/564/12 stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

 

Ad. 33. Podjęcie uchwały w sprawie  Program ochrony powietrza dla strefy 

wielkopolskiej ze względu na ozon. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/565/12 stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

 

Ad. 34. Podjęcie uchwały w sprawi  Programu ochrony powietrza w zakresie benzo -

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

wrzesińskiej oraz strefy pilsko-złotowskiej w Województwie Wielkopolskim.               

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/566/12 stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 



Ad. 35. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania 

  z dnia 6 listopada 2012r., do usunięcia naruszenia interesu prawnego, 
 
powstałego w skutek przyjęcia uchwały Nr XVIII/302/2012 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego 

użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu. 

 
 

Radny Zbigniew Czerwiński zwrócił się z zapytaniem, jakie możliwości odwołania 

się od ww. decyzji posiada wnioskodawca? Oraz jakie konsekwencje grożą samorządowi 

w przypadku, kiedy dalsze instytucje uznają podanie wnioskodawcy za słuszne? 
 

W odpowiedzi mecenas Paweł Pieczyński przypomniał, że już wcześniej Sejmik 

rozpatrywał podobny wniosek skierowany przez stowarzyszenie. Następnie zgłoszono skargę 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wydał wyrok oddalający skargę. WSA 

wskazał w swoim wyroku, iż uprawnionym do tego typu działania musi być właściciel 

nieruchomości znajdującej się w obszarze strefy ograniczonego użytkowania dla lotniska 

Poznań-Ławica. W związku z tym sprawa ta będzie toczyła się dwutorowo, gdyż 

stowarzyszenie, którego członkami są państwo                    , złożyło skargę kasacyjną. 
 
W przypadku decyzji sądu przychylnej wnioskodawcy, sąd może uchylić uchwałę Sejmiku, 

a zatem omawiana sprawa wróci do początku. 
 

Głos zabrał równie ż radny Zbigniew Ajchler zwracają uwagę, iż decyzja o złożeniu 

skargi kasacyjnej najprawdopodobniej oparta jest na silnych argumentach. Dodatkowo radny 

poprosił o wyjaśnienie fragmentu uzasadnienia dotyczącego nieujęcia przez Sejmik 

elementów koniecznych do określenia klimatu akustycznego. 
 

W odpowiedzi Mariola Górniak dyrektor Departamentu Środowiska wyjaśniła, 

iż wspomniane przez radnego Z. Ajchlera elementy w tym obszarze działań nie są wymagane 

przez ustawę Prawo ochrony środowiska. 

 
 
Uchwała została przyjęta przy 4 głosach wstrzymujących. 
 
Uchwała Nr XXIX/567/12 stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
 
 
 

 

Ad. 36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy-

Zespołu Pałacowo-Parkowego. 

 
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag. 
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 



Uchwała Nr XXIX/568/12 stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 

 

Ad. 37. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany statutu Muzeum Okręgowego im. 

Stanisława Staszica w Pile. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/569/12 stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

 

 

Ad. 38. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany statutu Muzeum Okręgowego w Lesznie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/570/12 stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

 

 

Ad. 39. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany statutu Muzeum Okręgowego Ziemi 

Kaliskiej w Kaliszu. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/571/12 stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

 

 

Ad. 40. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany statutu Muzeum Początków Państwa 

Polskiego w Gnieźnie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/572/12 stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 

 

 



Ad. 41. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia projektu zmian statutu Muzeum 

Okr ęgowego w Koninie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/573/12 stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 

 

 

Ad. 42. Podjęcie uchwały w sprawie  ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/574/12 stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 

 

 

Ad. 43. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia granic zachodniopomorskich obwodów 

łowieckich nr 123,168,170,196,197,230, których części powierzchni znajduje się na 

terenie Województwa Wielkopolskiego. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/575/12 stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 

 

 

Ad. 44. Podjęcie uchwały w sprawie   przyjęcia Strategii wzrostu efektywności 

energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/576/12 stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 

 

 



Ad. 45. Podjęcie uchwały w sprawie   zatwierdzenia rocznego planu finansowego 

Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2013 rok. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/577/12 stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 

 

 

Ad. 46. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany planu finansowego Wielkopolskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym. 

Uchwała Nr XXIX/578/12 stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 

 

 

Ad. 47. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Poznaniu za 2012 rok. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/579/12 stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 

 

 

Ad. 48. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy  Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego na rok 2013. 

 

 Głos w sprawie zabrał radny Zbigniew Ajchler. Radny zwrócił się z zapytaniem czy 

planowane są w przyszłym roku jakiekolwiek sesje wyjazdowej Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego? 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski w pierwszej kolejności przypomniał, 

iż w razie potrzeby plan pracy Sejmiku można korygować podczas bieżących prac. Zwrócił 

jednak uwagę na trudność oraz koszty przygotowania posiedzenia Sejmiku poza siedzibą 

Urzędu Marszałkowskiego.   



 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/580/12 stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 

 

 

Ad. 49. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy komisji  Sejmiku 

Województwa      Wielkopolskiego na rok 2013. 

 

 Radny Zbigniew Czerwiński zwrócił uwagę na propozycję Przewodniczącego 

Komisji Gospodarki SWW dotyczącą wyjazdu komisji do Północnego Iraku (Autonomicznej 

Prowincji Kurdystanu). Poddał pod wątpliwość celowość tak kosztownego przedsięwzięcia. 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski poinformował, iż sam nie ma wiedzy na temat 

konkretnego celu, liczby członków oraz kosztów tegoż posiedzenia. 

 Radny Marcin Porzucek zwrócił także uwagę, iż członkowie innych komisji SWW 

zastosowali się do planu oszczędzania środków na posiedzenia wyjazdowe komisji, a w tym 

przypadku czują się pokrzywdzeni. 

 Radny Bogdan Trepiński zawnioskował, aby procedować proponowaną uchwałę, nie 

uwzględniając w niej omawianego wyjazdu Komisji Gospodarki SWW do Północnego Iraku 

(Autonomicznej Prowincji Kurdystanu) 

 Wniosek został przyjęty przy 7 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. 

  

Uchwała została przyjęta przy 1 głosie przeciwnym.  

Uchwała Nr XXIX/581/12 stanowi załącznik nr 50 do protokołu. 

 

 

Ad. 50. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 

okresie pomiędzy sesjami Sejmiku. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Sejmik przyjął sprawozdanie. 

 

 



Ad. 50A. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego do projektu uchwały rady Powiatu w Śremie  zmieniającej uchwalę w 

sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w 

Śremie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/582/12 stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 

 

 

Ad. 50B. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych  

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/583/12 stanowi załącznik nr 52 do protokołu. 

 

 

Ad. 50C. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących i 

Wiceprzewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/584/12 stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 

 

 

Ad. 50D. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury i Sztuki w 

Koninie. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/585/12 stanowi załącznik nr 54 do protokołu. 

 

 



Ad. 50E. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Centrum 

Kultury i Sztuki w Koninie.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/586/12 stanowi załącznik nr 55 do protokołu. 

 

 

Ad. 50F. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego  stanowiska w sprawie podziału pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ 

dodatkowych środków. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIX/587/12 stanowi załącznik nr 56 do protokołu. 

 

 

Ad. 51 Interpelacje i zapytania radnych. 

 

a) Jan Grzesiek 

 - Radny złożył pisemną interpelację ws. inwestycji „Budowa obwodnicy Jarocina 

S-11”, w której zwrócił się z wnioskiem o poparcie apelu Rady Miejskiej w Jarocinie w tej 

kwestii.  

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

 

 

b) Marcin Porzucek 

 - Radny poruszył kwestię odcinka drogi wojewódzkiej nr 184 Poznań-Szamotuły 

w miejscowości Mrowina. W ostatnim czasie wzdłuż tegoż odcinka zasadzono dość gęsto 

kilkaset drzew, które rosną bardzo blisko pasa drogowego. W związku z tym radny skierował 

zapytanie, jaka była zasadność takiego działania – zarówno pod względem ekologicznym, jak 

i pod względem bezpieczeństwa? 

 - Radny zwrócił uwagę na trudną sytuację 300 osób zwolnionych z pracy w Philips 

Lighting Poland S.A. w Pile, 80osób zwolnionych z Huty Szkła "UJŚCIE" S.A. oraz z fabryki 

Christianapol Sp. z o.o. w powiecie złotowskim. Zwrócił się z zapytaniem, czy możliwe jest 



wsparcie powiatowych urzędów pracy przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w celu 

pomocy osobom, które w najbliższych miesiącach zostaną bez pracy? 

 - Radny złożył pisemną interpelację w sprawie Regionalnego Ośrodkowa Radioterapii 

w Pile. 

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

 - Radny złożył pisemną interpelację z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na 

wcześniejszą interpelację złożoną podczas XXVI sesji SWW dotyczącą wsparcia w zakresie 

kultury dla miasta Piła (znak pisma DK.0003.3.2012). 

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

 

c) Marek Sowa 

 - Radny poruszając kwestię rozkładu jazdy pociągów, zwrócił uwagę, iż pociąg relacji 

Poznań-Opalenica mógłby dojeżdżać dalej – do Nowego Tomyśla, zwłaszcza że skład ten 

charakteryzuje się dużym potokiem podróżnych. Dodatkowo przypomniał problem 

pracowników dojeżdżających do pracy w Lesznie na godz. 7 (pierwszy pociąg relacji Poznań-

Leszno wyrusza o 6:57). Radny poprosił o rozważenie ww. kwestii przy najbliższych 

aktualizacjach rozkładu jazdy pociągów.  

 

 

d) Zbigniew Ajchler  

 - Radny złożył pisemną interpelację w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

Lokalnej Grupy Rybackiej Obra-Warta. 

Zwrócił się również z prośbą do Pana Lecha Dymarskiego Przewodniczącego Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego o wsparcie jego starań, by o sprawie nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Rybackiej Obra-Warta mógł osobiście powiadomić 

Zarząd i Sejmik Województwa Lubuskiego. 

- Przewodniczący SWW Lech Dymarski zwrócił uwagę, iż radny z własnej 

inicjatywy może wyrazić chęć udziału w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego lub 

spotkania z Zarządem Województwa Lubuskiego w celu przedstawienia omawianego 

problemu i nie widzi wyraźnej konieczności jakichkolwiek działań ze strony 

Przewodniczącego SWW w tym zakresie. 

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

 



 

e) Błażej Spychalski 

 - Radny poruszając kwestię rozkładu jazdy pociągów, zwrócił uwagę, iż pociąg jadący 

ze strony Słupcy do Poznania kursujący do 9.12.2012r. w ramach Przewozów Regionalnych 

zatrzymywał się dotychczas w Słupcy. Jednakże od nowego rozkładu jazdy pociąg jadący 

w ramach Kolei Wielkopolskich nie zatrzymuje się w Słupcy, co uniemożliwia powrót do 

domu pracownikom nocnej zmiany pracującym do godz. 7:00, gdyż pierwszy pociąg 

wyjeżdża z Poznania o 6:40, kolejny zaś dopiero o 10:35. Radny poprosił o uwzględnienie tej 

kwestii przy korektach rozkładu jazdy pociągów. 

 

f) Kazimierz Pałasz 

 - Radny poruszył kwestię uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

nr XXVII/492/12 z 29 października 2012r. w sprawie utworzenia Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Koninie. Radny zwrócił się z zapytaniem, dlaczego w dokumentach 

uzasadniających uchwałę nie znalazła się informacja o wydaniu negatywnej opinii przez Radę 

Pedagogiczną Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie w tej sprawie? Informacja ta 

mogła mieć znaczący wpływa na wynik głosowania radnych nad ww. uchwałą. 

(Radny przedstawił kopię uchwały nr 3/2012/2013 Rady Pedagogicznej Publicznej Biblioteki 

Pedagogicznej w Koninie, która stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji 

i zapytań). 

 

 

g) Karol Kujawa  

 - Radny poinformował, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi na zapytania 

i interpelacje złożone przez niego podczas XXVIII sesji SWW w dn. 26 listopada 2012r. 

 

 

h) Seweryn Kaczmarek 

 - Radny poruszył kwestię drogi wojewódzkiej nr 449 w miejscowości Pisarzowice 

(powiat ostrzeszowski). Zwrócił uwagę, iż jest to miejsce bardzo często uczęszczane przez 

dzieci i młodzież dojeżdżającą do szkół w Mąkoszycach i Kobylej Górce. Jednakże - mimo 

starań władz gminy – nie wybudowano tam chodnika, co zagraża bezpieczeństwu pieszych. 

Poinformował, iż w mijającym roku miały tam miejsce aż 4 wypadki, w tym jeden 

śmiertelny. Koszt inwestycji to około 80 tys. zł, jednak Wielkopolski Zarząd Dróg 



Wojewódzkich wciąż nie podjął działań w sprawie budowy chodnika. W związku z tym radny 

zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości budowy chodnika ww. miejscowości.  

(Radny przedstawił fotografię odcinka drogi wojewódzkiej nr 449 w miejscowości 

Pisarzowice, która stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji i zapytań). 

 

 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący SWW Lech Dymarski 

zamknął XXIX sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

Protokołowała 

 

Małgorzata Paprzycka  


