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PROTOKÓŁ NR VIII/15  

VIII sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z 29 czerwca 2015 r. 

 

VIII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się 29 czerwca 2015 r. 

o godz. 12:00 w Sali Sesyjnej – w siedzibie Samorządu Województwa Wielkopolskiego.   

Przed rozpoczęciem obrad Marszałek Marek Woźniak wręczył Odznakę honorową za 

zasługi dla Województwa Wielkopolskiego Pani Barbarze Fibingier, Dyrektorowi Centrum 

Kultury i Sztuki w Kaliszu. Pani Barbara Fibingier w 1975 roku zaczęła pracę w 

Wojewódzkim Domu Kultury w Kaliszu, który później zmienił nazwę na Centrum Kultury i 

Sztuki w Kaliszu. Od 2008 roku jest dyrektorem powyższej placówki, a wcześniej przez wiele 

lat była zastępcą dyrektora. Była odpowiedzialna za ważne i prestiżowe wydarzenia, m.in. 

Festiwal Pianistów Jazzowych czy prezentacje współczesnych form tanecznych. 

Współpracowała także przy Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola 

Cantorum” oraz przy Międzynarodowym Festiwalu „Chopin w barwach jesieni”. Marszałek 

Marek Woźniak poinformował, iż Pani Dyrektor postanowiła przejść na emeryturę z końcem 

sezonu kulturalnego, który zakończy się w dniu 30 czerwca.  Poinformował, że pożegnanie 

odbędzie się 3 lipca br. w Kaliszu. Powiedział, że odznaka honorowa przyznana jest za 

wieloletni wkład w animację życia kulturalnego w regionie oraz rozbudzanie muzycznej 

wrażliwości mieszkańców Wielkopolski.  

Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Barbara Fibingier  podziękowała za 

wręczenie Odznaki honorowej za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. Powiedziała, że 

odznaczenia przyjmuje nie osobiście, lecz w imieniu zespołu pracowników Centrum Kultury  

i Sztuki w Kaliszu.   

Ponieważ była to pierwsza sesja Sejmiku WW w nowej siedzibie, Przewodniczący 

Krzysztof Paszyk poinstruował radnych w jaki sposób zabierać głos z miejsca, przy użyciu 

mikrofonu i kart do logowania.  

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

 Obrady otworzył Krzysztof Paszyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa 

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

SWW wzięło udział 35 radnych, według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do 



 3 

niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli także zaproszeni goście (lista obecności 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu).  

Przewodniczący powitał przybyłych na VIII Sesję Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego posłów Wojciecha Ziemniaka i Jacka Najdera oraz senatora Mariana 

Poślednika.  

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk zaproponował, aby do porządku obrad 

wprowadzić:  

− AUTOPOPRAWKĘ do uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/44/15 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały 

budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 /druk nr 1/  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie i wprowadzony do porządku obrad. 

oraz wycofać z porządku obrad dwa punkty:  

− pkt. 16. Informacja o bieżącej sytuacji na polach w związku z zaistniałą suszą. 

− pkt. 47. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do zaopiniowania 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie połączenia 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób 

Płuc i Gruźlicy w Wolicy z Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 

im. Eugeniii Janusza Zeylandów w Poznaniu. /druk nr 43/ 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie: 

PORZĄDEK OBRAD 

VIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

29 czerwca 2015 r. /godz.1200/.  

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 
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4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/44/15 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej 

Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 Z AUTOPOPRAWK Ą. /druk nr 1/  

5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/43/15 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne. /druk nr 2/  

6. Podjęcie uchwały w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze. /druk nr 3/  

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/691/13 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: zakresu i formy informacji 

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego 

za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich. /druk nr 4/  

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: zakresu i formy informacji 

o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób 

prawnych za I półrocze. /druk nr 5/  

9. Informacja nt.: realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2007-2013 w 2014 r. /druk nr 6/  

10. Przyjęcie projektu programu w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych: Program 

ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszno. /druk nr 7/  

11. Przyjęcie projektu programu w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych:  Program 

ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konin. /druk nr 8/  

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lwówek /druk nr 9/  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r.  w sprawie wykonania Planu gospodarki 

odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017. /druk nr 10/  

14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego do Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnym 

Dyrektorze Ochrony Środowiska w Poznaniu. /druk nr 11/  
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15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia 

w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami 

samorządu terytorialnego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.  

/druk nr 12/  

16. WYCOFANY:  Informacja o bieżącej sytuacji na polach w związku z zaistniałą 

suszą.  

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

Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 926 

„Kultura Fizyczna”). /druk nr 13/  

18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Wielkopolskiego Samorządowego Centrum 

Kształcenia Ustawicznego we Wrześni. /druk nr 14/ 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu pn. Wielkopolskie Samorządowe 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, Nauczycielskiego 

Kolegium Języków Obcych w Złotowie i likwidacji Kolegium. /druk nr 15/  

20. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/467/12 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie: utworzenia Zespołu 

pn. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 2 w Poznaniu. /druk nr 16/  

21. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/466/12 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie: utworzenia Policealnej Szkoły 

Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 2 w Poznaniu. /druk nr 17/  

22. Podjęcie uchwały zmieniającej Akt założycielski Publicznego Kolegium Pracowników 

Służb Społecznych w Poznaniu /druk nr 18/  

23. Informacja o działalności Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w 2014 roku. 

/druk nr 19/ 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania przystankami 

komunikacyjnymi zlokalizowanemu wzdłuż dróg wojewódzkich, położonymi 

w granicach administracyjnych Miasta Gniezno, Miastu Gniezno. /druk nr 20/  

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania przystankami 

komunikacyjnymi zlokalizowanemu wzdłuż dróg wojewódzkich, położonymi 
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w granicach administracyjnych Gminy Książ Wielkopolski, Gminie Książ 

Wielkopolski. /druk nr 21/  

26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej województwa 

wielkopolskiego za rok 2014 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej 

i demograficznej. /druk nr 22/  

27. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Pilskiemu, Powiatowi 

Wągrowieckiemu i Powiatowi Krotoszyńskiemu zadań samorządu województwa 

w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu 

alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci 

i młodzież. /druk nr 23/  

28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy 

w Poznaniu. /druk nr 24/  

29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Szpitalu Rehabilitacyjno – Kardiologicznym 

w Kowanówku. /druk nr 25/  

30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym 

w Poznaniu. /druk nr 26/  

31. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym 

w Śremie. /druk nr 27/  

32. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Poznańskim Ośrodku Reumatologicznym 

w Śremie. /druk nr 28/  

33. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach. 

/druk nr 29/  

34. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej 

nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. /druk nr 30/  
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35. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci 

w Poznaniu – Kiekrzu. /druk nr 31/  

36. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo 

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

/druk nr 32/  

37. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Pulmonologii 

i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. /druk nr 33/  

38. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Poznaniu. /druk nr 34/  

39. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.  

/druk nr 35/  

40. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w Poznaniu. /druk nr 36/  

41. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego 

w Poznaniu. /druk nr 37/  

42. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole 

Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza. /druk nr 38/  

43. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 

w Koninie. /druk nr 39/  

44. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 

w Lesznie. /druk nr 40/  
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45. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym 

im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. /druk nr 41/  

46. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława 

Walczaka w Osiecznej. /druk nr 42/  

47. WYCOFANY:  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do 

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

w sprawie połączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy z Wielkopolskim Centrum 

Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugeniii Janusza Zeylandów w Poznaniu. 

/druk nr 43/  

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

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie połączenia Ośrodka 

Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu ze Szpitalem Wojewódzkim 

w Poznaniu. /druk nr 44/  

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

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie połączenia Zakładu Opiekuńczo – 

Leczniczego w Poznaniu ze Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu. /druk nr 45/  

50. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku. /druk nr 46/  

51. Interpelacje i zapytania radnych. 

52. Zamknięcie posiedzenia 

Radny Krzysztof Ostrowski poprosił o możliwość zabrania głosu i przedstawienia 

problemu przez przedstawiciela grupy mieszkańców Gniezna.  

Przewodniczący Krzysztof Paszyk udzielił głosu przedstawicielowi grupy.  

Pani Dorota Kubasik ze Stowarzyszenia „Zielony Pławnik” w imieniu mieszkańców 

Osiedla Pławnik w Gnieźnie krótko przybliżyła problem, jakim jest budowa południowej 

obwodnicy Gniezna. Powiedziała, że Urząd Miasta w Gnieźnie poinformował mieszkańców, 

iż przez ich osiedle ma przebiegać ww. obwodnica, która ma połączyć drogę wrzesińską  
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z drogą witkowską i ma prowadzić do ul. Cegielskiego, gdzie ma powstać strefa 

inwestycyjna. Stwierdziła, że tranzyt, który ma powstać będzie zarówno bardzo uciążliwy dla 

mieszkańców jak i nie poprawi infrastruktury w południowej części miasta. Poinformowała, 

że mieszkańcy osiedla kupowali działki, ze względu na piękny zielony teren i wcześniej 

zarówno mieszkańcy, jak i urzędnicy nie wiedzieli, że przez Osiedle Pławnik ma przebiegać 

jakakolwiek droga, a tym bardziej tranzyt tirów. Zauważyła, że przez 25 lat nie były 

podejmowane żadne decyzje w zakresie infrastruktury na tym terenie. Powiedziała, że swoim 

przyjazdem chcą pokazać, jak duży jest to problem dla mieszkańców Osiedla Pławik  

w Gnieźnie. Podkreśliła, że nie są przeciwni rozwojowi swojego miasta, ale chcą aby ten 

rozwój był racjonalny.  

Marszałek Marek Woźniak powiedział, że do tej pory odbyły się tylko rozmowy  

w Urzędzie Miasta Gniezna na temat projektu budowy południowej obwodnicy miasta. 

Uspokoił Mieszkańców Osiedla Pławik, że żadne prace nie były poczynione. Stwierdził, że 

jest to bardziej wiadomość medialna, niż fakt dotyczący działań realizacyjnych. Zauważył, że 

prawdą jest, że taka koncepcja podczas rozmów się pojawiła, aby wykorzystać istniejącą 

drogę jako element tranzytu i odciążyć centrum miasta. Poinformował, że były to wstępne 

plany, zakładające udział finansowy Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Marszałek 

zgodził się z postulatem i przyznał, że nie jest to najlepszy pomysł i ocenia go, jako próbę 

doraźnego rozwiązania istniejącego problemu. Poprosił Wicemarszałka Wojciecha 

Jankowiaka o więcej wyjaśnień w tej sprawie.   

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak powiedział, że wypowiedź Marszałka Marka 

Woźniaka w dużym stopniu wyjaśniła temat. Poinformował, że Wielkopolski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich planował modernizację wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nad torami 

kolejowymi w Gnieźnie. Dodał, że ten zabytkowy obiekt grozi katastrofą budowlaną, dlatego 

w najbliższym czasie będą zrealizowane zamierzone prace. Koszt tego przedsięwzięcia to 

kilkadziesiąt milionów złotych, dlatego temat obwodnicy nie był do tej pory poruszany. 

Powiedział, że w ramach dyskusji o wykorzystaniu funduszy na OSI był pomysł budowy 

obwodnicy. Podkreślił, że została przekazana informacja do Urzędu Miasta Gniezna o tym, iż 

realizacja budowy obwodnicy wyklucza możliwość modernizacji mostu, ponieważ, są to dwie 

inwestycje na ciągu drogi, która zmienia swój przebieg. Poinformował, że w rozmowach, 

które miały miejsce później władze miasta planowały potencjalny przebieg obwodnicy poza 

granicami administracyjnymi miasta Gniezna, na terenie gminy Niechanowo. Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego nie wyrazi zgody na budowę obwodnicy w obrębie miasta.  
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Ad. 3. Wybór sekretarzy obrad. 

 Sekretarzami obrad zostali wybrani jednogłośnie radni: Zbigniew Ajchler  oraz 

Marek Sowa.  

Ad. 4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/44/15 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej 

Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 - Z AUTOPOPRAWKĄ.  

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 29 głosach „za” i 5 „wstrzymujących”.  

Uchwała Nr VIII/193/15 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad. 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/43/15 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne.  

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 28 głosach „za” i 6 „wstrzymujących”.  

Uchwała Nr VIII/194/15 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze.  

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/195/15 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 



 11 

Ad. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/691/13 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: zakresu i formy informacji  

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego za 

I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.  

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/196/15 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad. 8.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: zakresu i formy informacji 

o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób 

prawnych za I półrocze.  

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/197/15 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 Ad. 9. Informacja nt.: realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013 w 2014 r.  

Radny Zbigniew Ajchler  zapytał, czy wykazane w priorytetach 1-7 projekty są 

kluczowe, ponieważ jest wiele zadań, które są niewykonane. Dla przykładu podał kilka 

projektów:  

− Budowę kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową 

oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu, całkowita wartość projektu 

18 331 643,57 euro, dofinansowanie z UE 9 003 153,83 euro, projekt niewykonany,   

− Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności 

turystycznej, całkowita wartość projektu 2 154 635,85 euro, dofinansowanie z UE 

1 022 769,58 euro, projekt niewykonany,   



 12 

− Restauracja wnętrza XIII w. kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego – 

kontynuacja prac przy zabytkowym zespole kościelno-klasztornym  

OO. Franciszkanów w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 12, całkowita wartość 

projektu 1 912 639,36 euro, dofinansowanie z UE 1 338 847,55 euro, projekt 

niewykonany,   

− Wykonanie dokumentacji technicznej dla projektu Budowa innowacyjnej 

zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego, całkowita wartość projektu 203 359,01 euro, 

dofinansowanie z UE 152 519,26 euro, projekt niewykonany,   

− i wiele innych. 

Radny zapytał, czy te zadania będą wykonywane, a umowy z beneficjentami są 

przedłużone, czy nie będą wykonywane, a jeśli nie to z jakiego powodu.  

Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Grzegorz Potrzebowski powiedział, że 

materiał przedstawiony Radnym zawiera informacje dotyczące kluczowych projektów 

wykonywanych w ramach WRPO. Poinformował, że tabela, do której odniósł się Radny 

Waldemar Witkowski zawiera kolumnę z informacją o zakończeniu bądź niezakończeniu 

projektu, a to nie oznacza, że jest niewykonany. Projekty zawarte w powyższej informacji 

realizowane są zgodnie z harmonogramem i wiele projektów kończy się w 2015 roku, 

natomiast przedstawiona informacja zawiera dane na dzień 31 grudnia 2014 r. Zaznaczył, że 

termin zakończenia części projektów przypada nawet na koniec 2015 roku. Dodał, że 

wszystkie projekty zostaną wykonane zgodnie z terminem i procedurami.  

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

Ad. 10. Przyjęcie projektu programu w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych: 

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszno.  

Radny Marek Sowa zapytał, czy w sprawie projektu programu ochrony środowiska 

przed hałasem dla miasta Leszno były przeprowadzone konsultacje społeczne  

z mieszkańcami.  

Przewodniczący Krzysztof Paszyk odpowiedział, że jest to projekt programu w celu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych. Do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW.  
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Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/198/15 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad. 11. Przyjęcie projektu programu w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych:  

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konin.  

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/199/15 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lwówek.  

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/200/15 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XXV/441/12 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r.  w sprawie wykonania Planu 

gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017.  

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/201/15 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego do Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnym 

Dyrektorze Ochrony Środowiska w Poznaniu.  

Radny Wiesław Szczepański poprosił o przeczytanie nazwisk przedstawicieli 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej 

przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Poznaniu.   

Przewodniczący Krzysztof Paszyk odczytał, że Radna Tatiana Sokołowska oraz 

Radny Krzysztof Piwoński zostali zaproponowani przez Komisję Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej SWW, jako przedstawiciele Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do 

Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony 

Środowiska w Poznaniu.   

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/202/15 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez 

Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego 

oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim  

a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska 

wieś”.  

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/203/15 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad. 16. Informacja o bieżącej sytuacji na polach w związku z zaistniałą suszą.  

WYCOFANY  

Punkt został wycofany z porządku obrad pismem DR.I.7120.41.2015  

z dnia 29 czerwca 2015 r. na wniosek Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego 
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Krzysztofa Grabowskiego na podstawie § 17 Regulaminu Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego.  

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez 

Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego 

(dział 926 „Kultura Fizyczna”).  

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/204/15 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Wielkopolskiego Samorządowego 

Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni.  

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/205/15 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu pn. Wielkopolskie 

Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, 

Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Złotowie i likwidacji Kolegium.  

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr VIII/206/15 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Ad. 20. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/467/12 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie: utworzenia Zespołu 
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pn. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 2 w Poznaniu.  

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/207/15 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Ad. 21. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/466/12 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie: utworzenia Policealnej Szkoły 

Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 2 w Poznaniu.  

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/208/15 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Ad. 22. Podjęcie uchwały zmieniającej Akt założycielski Publicznego Kolegium 

Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu.  

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/209/15 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Ad. 23. Informacja o działalności Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w 2014 

roku.  

Radny Zbigniew Ajchler  stwierdził, że z materiałów wynika, iż działalność 

wszystkich Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego jest pozytywna. Powiedział, że  
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w przedstawionej informacji nie znalazł danych na temat stanu środków finansowych 

poszczególnych Ośrodków na koniec roku 2014.  

Radny Marcin Porzucek poinformował, że monitoruje Wielkopolskie Ośrodki Ruchu 

Drogowego. Jego zdaniem wyniki finansowe w poszczególnych Ośrodkach są dobre. 

Stwierdził, że wszystkie jednostki WORD powinny działać na rzecz mieszkańców regionu  

i poprawnie egzaminować, w sposób nie budzący wątpliwości. Zauważył, że Prawo  

i Sprawiedliwość z powściągliwością odniosło się do zmian w kadrze kierowniczej WORD  

w Pile w bieżącym roku. Powiedział, że w ww. jednostce nie miało być stanowiska 

wicedyrektora, gdyż Dyrektor Zbigniew Przeworek wraz z dobrymi specjalistami, takimi jak 

Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Paszyk dobrze zarządza Ośrodkiem. Dodał, że  

w Wielkopolskich Ośrodkach Ruchu Drogowego nie powinny być zatrudniani koledzy 

partyjni PO i PSL, którzy utracili m.in. stanowiska starostów, jak miało to miejsce w Pile.   

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak odniósł się to pytania Radnego Zbigniewa 

Ajchlera i powiedział, że wynik finansowy  Wielkopolskich Ośrodkach Ruchu Drogowego 

był przedstawiony w załączniku do sprawozdania z budżetu za ubiegły rok. Dodał, że 

pozytywny wynik finansowy poszczególnych jednostek WORD jest automatycznie 

przeznaczany na fundusz zapasowy. Poinformował, że wszystkie szczegółowe dane może 

bezpośrednio Radnemu Zbigniewowi Ajchlerowi przekazać. W odniesieniu do wypowiedzi 

Radnego Marcina Porzucka w sprawie zastępcy dyrektora WORD w Pile, stwierdził, iż 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ocenia tą sytuację inaczej.  

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

Ad. 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania 

przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, 

położonymi w granicach administracyjnych Miasta Gniezno, Miastu Gniezno.  

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/210/15 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
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Ad. 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania 

przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, 

położonymi w granicach administracyjnych Gminy Książ Wielkopolski, Gminie Książ 

Wielkopolski.  

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/211/15 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Ad. 26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 

województwa wielkopolskiego za rok 2014 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej.  

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/212/15 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Ad. 27. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Pilskiemu, Powiatowi 

Wągrowieckiemu i Powiatowi Krotoszyńskiemu zadań samorządu województwa 

w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu 

alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci 

i młodzież.  

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/213/15 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  
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Radny Zbigniew Hoffmann w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwość poprosił 

Przewodniczącego o 15 minut przerwy.  

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk na prośbę Radnego Zbigniewa Hoffmanna 

zarządził 15-minutową przerwę. 

Następnie obrady wznowiono. 

Ad. 28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum 

Medycyny Pracy w Poznaniu.  

Radny Zbigniew Hoffmann poprosił o czytanie kandydatur do Rad Społecznych 

działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.  

Przewodniczący Krzysztof Paszyk odczytał kandydatury do Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim 

Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.  

− Przewodniczący: Tatiana Sokołowska,  

− Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego: Maria Stachowska,  

− Członkowie – przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego: Krzysztof Grabowski, Zygmunt Tomkowiak, Małgorzata 

Stryjska, Izabela Sadyś.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/214/15 stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Ad. 29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Szpitalu Rehabilitacyjno – 

Kardiologicznym w Kowanówku.  

Przewodniczący Krzysztof Paszyk odczytał kandydatury do Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Szpitalu 

Rehabilitacyjno – Kardiologicznym w Kowanówku. 

− Przewodniczący: Jacek Koralewski,  

− Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego: Paweł Ryszka,  
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− Członkowie – przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego: Kazimierz Zieliński, Jan Molski, Marcin Porzucek, Henryk 

Szopiński, Aleksandra Ćwikła.  

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/215/15 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Ad. 30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Zakładzie Opiekuńczo – 

Leczniczym w Poznaniu.  

Przewodniczący Krzysztof Paszyk odczytał kandydatury do Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Zakładzie 

Opiekuńczo – Leczniczym w Poznaniu. 

− Przewodniczący: Jarosław Cieszkiewicz,  

− Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego: Katarzyna Grafka,  

− Członkowie – przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego: Ryszard Jaworski, Ewa Borowska, Bartłomiej Wróblewski, 

Maciej Wituski.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/216/15 stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Ad. 31.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno – 

Opiekuńczym w Śremie.  

Przewodniczący Krzysztof Paszyk odczytał kandydatury do Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Zakładzie 

Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Śremie. 

− Przewodniczący: Zenon Jahns,  

− Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego: Lech Dworaczyk,  
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− Członkowie – przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego: Andrzej Kubiak, Piotr Skrzypniak, Jerzy Cieślewicz, 

Katarzyna Michalewicz.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/217/15 stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

Ad. 32. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Poznańskim Ośrodku 

Reumatologicznym w Śremie.  

Przewodniczący Krzysztof Paszyk odczytał kandydatury do Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Poznańskim Ośrodku 

Reumatologicznym w Śremie. 

− Przewodniczący: Arkadiusz Jankowiak,  

− Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego: Teresa Butkiewicz,  

− Członkowie – przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego: Ryszard Napierała, Eugeniusz Siczyński, Tadeusz 

Waczyński, Hieronim Urbanek.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/218/15 stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Ad. 33. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Zakładzie Leczenia Uzależnień 

w Charcicach.  

Przewodniczący Krzysztof Paszyk odczytał kandydatury do Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Zakładzie Leczenia 

Uzależnień w Charcicach. 

− Przewodniczący: Jerzy Kado,  

− Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego: Jakub Rutnicki,  



 22 

− Członkowie – przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego: Jan Lus, Ewa Piechowiak, Jacek Sobczak, Zbigniew Ajchler.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/219/15 stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

Ad. 34. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Specjalistycznym Zespole 

Opieki Zdrowotnej nad Matk ą i Dzieckiem w Poznaniu.  

Przewodniczący Krzysztof Paszyk odczytał kandydatury do Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Specjalistycznym 

Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. 

− Przewodniczący: Piotr Nycz,  

− Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego: Łukasz Krysztofiak,  

− Członkowie – przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego: Mikołaj Grzyb, Robert Pilarczyk, Marek Niedbała, Zbigniew 

Hoffmann, Iwona Olesińska, Marek Sternalski, Grzegorz Ganowicz.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/220/15 stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Ad. 35. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Ośrodku Rehabilitacyjnym dla 

Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu.  

Przewodniczący Krzysztof Paszyk odczytał kandydatury do Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Ośrodku 

Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu. 

− Przewodniczący: Grzegorz Proniewicz,  

− Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego: Monika Donke – Cieślewicz,  
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− Członkowie – przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego: Mikołaj Grzyb, Bogdan Sowiński, Bartłomiej Wróblewski, 

Maria Grabkowska.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/221/15 stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

Ad. 36. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego „Dziekanka”  

w Gnieźnie.  

Radny Rafał Żelanowski w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej zgłosił poprawkę 

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia składu Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie, zgodnego  

z propozycją Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

Przewodniczący Krzysztof Paszyk odczytał zgłoszoną poprawkę w sprawie 

kandydatur do Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki 

zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra 

Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie. 

− Przewodniczący: Wojciech Jankowiak,  

− Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego: Daniel Baucz,  

− Członkowie – przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego: Tadeusz Purol, Marek Gotowała, Bożena Nowacka, Mateusz 

Hen.  

Radny Krzysztof Ostrowski poinformował, iż na posiedzeniu Komisji Rodziny, 

Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego w dniu 19 czerwca br. przegłosowana została 

kandydatura Włodzimierza Pilarczyka. Radny przedstawił krótko ww. osobę.  Powiedział, że 

Włodzimierz Pilarczyk był kandydatem zgłoszonym przez Klub Prawo i Sprawiedliwość. 

Dodał, że powyższy kandydat jest lekarzem i był wieloletnim dyrektorem szpitala 

powiatowego w Gnieźnie o nienagannej opinii. Zaznaczył, że przez wiele lat przewodniczył 

Związkowi Szpitali Powiatowych, a także pełnił funkcje samorządowe. Jego zdaniem na 
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terenie powiatu gnieźnieńskiego nie ma bardziej merytorycznej osoby, która mogłaby 

zasiadać w szpitalu wojewódzkim. Stwierdził, że Zarząd ma prawo wyboru dyrektora, 

przewodniczącego Radny Społecznej i w większości Rad ma większość koalicyjną. Zapytał, 

dlaczego Zarząd wskazuje, które osoby z opozycji mogą w danej Radzie Społecznej zasiadać. 

Podkreślił, że jest to zawłaszczenie samorządności. Dodał, że wcześniej pracował w dwóch 

innych samorządach i nigdy nie spotkał się z takim obyczajem, że „władza może wszystko”.  

Radny Rafał Żelanowski powiedział, że każdy klub radnych zgłaszał swoich 

przedstawicieli. Poinformował, że Klub PiS pierwotnie zgłosił innego kandydata,  

a Włodzimierz Pilarczyk był dopisany później. Zdaniem Klubu PO przyjęta powinna zostać 

pierwsza propozycja kandydatur do Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie.  

Radny Krzysztof Ostrowski powiedział, że Klub Prawo i Sprawiedliwość od 

początku zgłaszał dwóch kandydatów - Marka Gotowałę i Włodzimierza Pilarczyka. Dodał, 

że zapoznał się z wszystkimi listami kandydatów do Rad Społecznych. Zauważył, iż w pięciu 

samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej była sytuacja, że były dwie 

kandydatury m. in. w: 

− Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie,  

− Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Poznaniu,  

− Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza,  

Przewodniczący Krzysztof Paszyk poprosił Radce Prawnego o informację w sprawie 

trybu i kolejności głosowania nad zgłoszonymi zmianami i uchwałą.  

Dyrektor Biura Prawnego Małgorzata Ratajczak powiedziała, że przymiot poprawki 

posiada zgłoszenie Radnego Rafała Żelanowskiego. Stwierdziła, że zgłoszenie Radnego 

Krzysztofa Ostrowskiego nie jest poprawką, ponieważ w projekcie uchwały w sprawie 

powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki 

zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra 

Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie jest wymieniony Włodzimierz Pilarczyk. Dodała, iż 

zgodnie z regulaminem w pierwszej kolejności powinna zostać przegłosowana poprawka  

i jeśli ona przejdzie to następnie uchwała z przyjętą uprzednio poprawką.  

Radny Krzysztof Ostrowski przypomniał, że jest możliwość prawna, aby w Radzie 

Społecznej zasiadało piętnaście osób i praca w Radzie jest nieodpłatna.  
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Radny Marek Sowa poprosiła, aby Radny Rafał Żelanowski powiedział kilka słów  

o osobie, którą proponuje na kandydata Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie.  

Przewodniczący Krzysztof Paszyk zauważył, iż charakteryzacja kandydatów do Rady 

Społecznej nie jest potrzebna.  

Wiceprzewodnicząca Zofia Itman  powiedziała, iż Przewodniczący Klubu PO 

powinien zgłosić kandydata do Rady Społecznej na posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki 

Społecznej i Zdrowia Publicznego. Stwierdziła, iż jeśli nową kandydaturę przedstawia 

podczas obrad Sesji Sejmiku, powinien krótko opowiedzieć o zgłaszanym kandydacie.   

Radny Rafał Żelanowski wyjaśnił, iż zgłoszona przez niego poprawka polegała na 

tym, aby skład Rady Społecznej był zmniejszony o jedną osobę – Pana Włodzimierza 

Pilarczyka. Dodał, iż nie proponuje innej osoby na członka ww. Rady, a swoje argumenty 

wraz z Członkiem Zarządu Leszkiem Wojtasiakiem przedstawili na posiedzeniu Komisji 

Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego w dniu 19 czerwca br.  

Radna Bożena Nowacka zapytała, czy projekt uchwały  w sprawie powołania Rady 

Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej 

Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego 

„Dziekanka” w Gnieźnie przedstawia Zarząd Województwa Wielkopolskiego, czy Komisja 

Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego. Stwierdziła, że dopisanie kandydata 

Włodzimierza Pilarczyka jest wynikiem zmiany, którą zaproponowała Komisja Rodziny, 

Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, natomiast Zarząd przedstawił skład Rady 

Społecznej bez ww. kandydata.  

Radny Wiesław Szczepański zauważył, iż projekt uchwały przygotowany przez 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ma na celu przywrócenie takiej formy składu 

osobowego Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki 

zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra 

Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie, aby każdy Klub miał jednego kandydata  

w powyższej Radzie.  

Radny Krzysztof Ostrowski powiedział, że jest kilka Rad Społecznych, w których 

jest więcej niż jeden kandydat z danego Klubu.  

Przewodniczący Krzysztof Paszyk zarządził głosowanie nad poprawką zgłoszoną 

przez Radnego Rafała Żelanowskiego w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej.  
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Poprawka została podjęta przy 22 głosach „za”, 8 „przeciw” i 2 „wstrzymujących”. 

Przewodniczący Krzysztof Paszyk zarządził głosowanie nad projektem uchwały  

w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie 

opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  

im. Aleksandra Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie z uwzględnieniem powyższej 

poprawki.  

Uchwała została podjęta przy 23 głosach „za”, 7 „przeciw” i 2 „wstrzymujących”.  

Uchwała Nr VIII/222/15 stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

Ad. 37. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum 

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

Przewodniczący Krzysztof Paszyk odczytał kandydatury do Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim 

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

− Przewodniczący: Leszek Wojtasiak,  

− Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego: Longina Badke,  

− Członkowie – przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego: Jerzy Kado, Stanisław Nowak, Barbara Dymalska, Janusz 

Piotrowski, Krzysztof Skrzypiński.  

Radny Krzysztof Ostrowski zgłosił poprawkę w sprawie uzupełnienia składu 

osobowego Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki 

zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza 

Zeylandów w Poznaniu o pana Błażeja Szuflaka. Radny krótko przedstawił ww. kandydata. 

Powiedział, że jest lekarzem, chirurgiem o nieposzlakowanej opinii. Dodał, że pochodzi ze 

Środy Wielkopolskiej, kilkukrotnie był wybierany Średzianinem Roku, jest także Radnym 

Powiatu Średzkiego.  

Przewodniczący Krzysztof Paszyk zarządził głosowanie nad poprawką zgłoszoną 

przez Radnego Krzysztofa Ostrowskiego.  

Poprawka została odrzucona przy 7 głosach „za”,23 „przeciw” i 2 „wstrzymujących”. 
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Przewodniczący Krzysztof Paszyk zarządził głosowanie nad projektem uchwały  

w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie 

opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii  

i Janusza Zeylandów w Poznaniu. 

Uchwała została podjęta przy 25 głosach „za” i 7 „przeciw”.  

Uchwała Nr VIII/223/15 stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

Ad. 38. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Rejonowej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Poznaniu.  

Przewodniczący Krzysztof Paszyk odczytał kandydatury do Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Rejonowej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. 

− Przewodniczący: Grzegorz Sieńczewski,  

− Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego: Julia Szymańska,  

− Członkowie – przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego: Paweł Guzik, Sławomir Patycki, Barbara Skulska – Salita, 

Ryszard Nowaczkiewicz.  

Radny Krzysztof Ostrowski zgłosił poprawkę w sprawie uzupełnienia składu 

osobowego Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki 

zdrowotnej Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu o pana Dariusza 

Szymczaka. Powiedział, że ww. kandydat jest radcą prawnym. Dodał, iż powyższa 

kandydatura została przedstawiona na Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia 

Publicznego w dniu 19 czerwca br. Stwierdził, iż Członek Zarządu Leszek Wojtasiak być 

może nieświadomie wprowadził Komisję w błąd, mówiąc że powyżej wymieniona osoba nie 

była obecna na sześciu z ośmiu odbytych posiedzeniach Rady Społecznej. W związku z tą 

informacją, Klub PiS wycofał kandydaturę. Radny poinformował, że sprawdził , iż odbyło się 

sześć posiedzeń, natomiast pan Dariusz Szymczak nie uczestniczył zaledwie w trzech 

posiedzeniach Rady. Jego zdaniem nieuwzględnienie jego kandydatury do Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Rejonowej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu byłoby stratą, zważywszy na plany związane  

z przekształceniem ww. jednostki w spółkę.  
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Przewodniczący Krzysztof Paszyk zarządził głosowanie nad poprawką zgłoszoną 

przez Radnego Krzysztofa Ostrowskiego.  

Poprawka została odrzucona przy 7 głosach „za”,23 „przeciw” i 2 „wstrzymujących”. 

Przewodniczący Krzysztof Paszyk zarządził głosowanie nad projektem uchwały  

w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie 

opieki zdrowotnej Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. 

 

Uchwała została podjęta przy 25 głosach „za” i 7 „przeciw”.  

Uchwała Nr VIII/224/15 stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  

Ad. 39. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Szpitalu Wojewódzkim  

w Poznaniu.  

Przewodniczący Krzysztof Paszyk odczytał kandydatury do Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Szpitalu 

Wojewódzkim w Poznaniu. 

− Przewodniczący: Marek Woźniak,  

− Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego: Przemysław Pacia,  

− Członkowie – przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego: Julian Jokś, Mirosława Kaźmierczak, Marek Niedbała, 

Marzena Cieloszyk Ryszard Nowaczkiewicz, Zbigniew Hoffmann, Maria 

Suplicka, Zbigniew Ajchler, Grzegorz Proniewicz.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/225/15 stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
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Ad. 40. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum 

Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.  

Przewodniczący Krzysztof Paszyk odczytał kandydatury do Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim 

Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu. 

− Przewodniczący: Marek Woźniak,  

− Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego: Patryk Pawełczak,  

− Członkowie – przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego: Mirosława Kaźmierczak, Zofia Szalczyk, Marek Kamiński, 

Waldemar Witkowski, Zbigniew Czerwiński, Krzysztof Ostrowski, Marzena 

Wodzińska, Stefan Mikołajczak, Tatiana Sokołowska.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/226/15 stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

Ad. 41. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Poznańskim Ośrodku Zdrowia 

Psychicznego w Poznaniu.  

Przewodniczący Krzysztof Paszyk odczytał kandydatury do Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Poznańskim Ośrodku 

Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. 

− Przewodniczący: Iwona Rakowska,  

− Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego: Piotr Reiter,  

− Członkowie – przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego: Arkadiusz Błochowiak, Julian Jokś, Alina Bittner, Walenty 

Kaźmierczak, Zbigniew Mamys.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/227/15 stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
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Ad. 42. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Specjalistycznym 

Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza.  

Przewodniczący Krzysztof Paszyk odczytał kandydatury do Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim 

Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy 

k/Kalisza. 

− Przewodniczący: Marzena Wodzińska,  

− Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego: Anna Zarębska,  

− Członkowie – przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego: Józef Szymański, Karolina Pawliczak, Jan Mosiński, Łukasz 

Myszko, Piotr Tomankiewicz.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/228/15 stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

Ad. 43. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu 

Zespolonym w Koninie.  

Przewodniczący Krzysztof Paszyk odczytał kandydatury do Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim 

Szpitalu Zespolonym w Koninie. 

− Przewodniczący: Rafał Żelanowski,  

− Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego: Jacek Ignaczak,  

− Członkowie – przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego: Anna Majda, Zbigniew Winczewski, Zofia Itman, 

Małgorzata Waszak.  

Radny Zbigniew Hoffmann powiedział, że podziela poglądy Radnego Krzysztofa 

Ostrowskiego w sprawie strategii powoływania członków Rad Społecznych. Poinformował, iż 

Klub PiS zaproponował kandydatury Radnego Krzysztofa Ostrowskiego oraz Radnej Zofii 

Itman do Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki 

zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. Skierował swoje pytanie do 



 31 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego - jak koalicja argumentuje fakt, iż odrzuciła 

kandydaturę Radnego Krzysztofa Ostrowskiego, Przewodniczącego Komisji Rodziny, 

Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, ze składu osobowego ww. Rady?  

Członek Zarządu Leszek Wojtasiak odpowiedział, że skład Rady Społecznej był 

ustalany według parytetu ilościowego. Dodał, iż każdy Klub jest reprezentowany przez 

jednego przedstawiciela.  

Radny Krzysztof Ostrowski stwierdził, że parytety nie są stosowane w przypadku 

wszystkich Rad Społecznych. Przyznał, iż parytety są stosowane tylko w tych Radach,  

w których odpowiada to Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. Dodał, że jego osoba 

jest merytorycznym kandydatem do ww. Rady Społecznej, ponieważ prze 21 lat pełnił 

funkcję zastępcy dyrektora Szpitala Powiatowego w Gnieźnie. Zaznaczył, iż jest czynnym 

lekarzem, a także ma specjalizację dyrektorską z zakresu ochrony zdrowia. Powiedział, że 

skończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim.  

Członek Zarządu Leszek Wojtasiak powiedział, że uwaga Radnego Krzysztofa 

Ostrowskiego na temat składów osobowych wszystkich Rad Społecznych jest cenna. 

Poinformował, że od wielu lat w tradycji niektórych jednostek była większa ilość członków 

Rad Społecznych. Dodał, iż w większości Rad utrzymywana była równowaga, tzn. członkiem 

był jeden przedstawiciel każdego Klubu. Stwierdził, że Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego nie chciał zmniejszać ilości składu osobowego Rady Społecznej m.in. 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim 

Szpitalu Zespolonym w Lesznie, działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki 

zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu 

oraz działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej 

Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.  

Radny Marcin Porzucek odniósł się do wypowiedzi Członka Zarządu Leszka 

Wojtasiaka. Podkreślił istnienie wieloletniej tradycji o wielkopolskiej gospodarności. 

Stwierdził, iż ww. tradycję naruszyło „polityczne dziecko” Członka Zarządu Leszka 

Wojtasiaka – Spółka Szpitale Wielkopolski. Dodał, iż Członek Zarządu Leszek Wojtasiak 

miał szczęście, że nie zasiadał w Zarządzie Spółki, w czasie gdy prezesem był pan Jakub 

Jędrzejewski. Podkreślił, i ż Zarząd tolerował to, co działo się w ww. Spółce. Jego zdaniem 

Radny Krzysztof Ostrowski jest dobrym specjalistą, zna się na zarządzaniu i ekonomice 

służby zdrowia. Powinien zatem zasiadać w Radzie Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 

w Koninie. Zaznaczył, że jego kolega klubowy mógłby zostać członkiem większej ilości Rad 
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Społecznych, aby wspierać i kontrolować jednostki lecznicze. Radny na koniec dodał, że w 

imię dobrej tradycji należy dobrze i gospodarnie zarządzać mieniem powierzonym władzom 

samorządowym przez mieszkańców Wielkopolski. 

Przewodniczący Krzysztof Paszyk poprosił, aby wypowiedzi Radnych dotyczyły 

tematyki punktu, który aktualnie jest omawiany.  

Radny Rafał Żelanowski powiedział, że odnoszenie się do wątków pobocznych, nie 

mających nic wspólnego z omawianym punktem jest bezcelowe. Jego zdaniem wszystkie 

Rady Społeczne powinny zostać skrócone do 6 – 8 osób. Dodał, iż Rady z większą ilością 

członków, mają problem z osiągnięciem quorum na posiedzeniach. Stwierdził, że najlepiej 

pracowałyby Rady składające się z jednego przedstawiciela z każdego Klubu. Podkreślił, i ż 

niestety, w niektórych sytuacjach było to niemożliwe do zrealizowania.  

Radny Jan Mosiński stwierdził, że wypowiedź Radnego Rafała Żelanowskiego 

świadczy o tym, iż skład Rad Społecznych  nie zależy od merytorycznego przygotowania 

kandydatów, lecz z góry ustalonej ilości osób. Dodał, że brakowało argumentacji do 

poprzednich uchwał i rozważa złożenie wezwania do usunięcia wad we wszystkich 

przegłosowanych uchwałach, w których były odrzucone wnioski opozycji. Powiedział, że nie 

przedstawiono istotnych argumentów, odrzucających jednoznacznie kandydaturę Radnego 

Krzysztofa Ostrowskiego do zasiadania w Radzie Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. 

Jedynym ograniczeniem była określona liczba osób. Poprosił, aby koalicja podała 

merytoryczne, a nie liczbowe powody, dla których nie przyjęła powyższej kandydatury.  

Radny Rafał Żelanowski odpowiedział, iż koalicja nie narzuciła Klubowi PiS, jakie 

kandydatury ma wskazać do określonych Rad Społecznych. Dodał, że pierwotnie wybrani 

kandydaci zostali zaakceptowani. Zaznaczył, iż jeśli Klub PiS uważa, że w danej Radzie 

Społecznej powinna znaleźć się inna osoba, to ma prawo wymienić ją na inną. Podkreślił, że 

nie ma potrzeby przytaczania tutaj kompetencji każdego z kandydatów. Przyznał, że niektórzy 

Radni nie posiadają wiedzy specjalistycznej, jednak mają ogromne doświadczenie w Sejmiku 

i dzięki temu będą dobrze pełnić swoją rolę w Radach Społecznych.  

Radny Zbigniew Hoffmann, odnosząc się do wypowiedzi Radnego Rafała 

Żelanowskiego, przypomniał że Klub PiS pierwotnie zgłosił dwóch kandydatów do Rady 

Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej 

Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie, Radnych Zofię Itman i Krzysztofa 

Ostrowskiego. Podkreślił, i ż w związku z powyższym, nie widzi powodu do zamiany 

kandydatów.  
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Uchwała została podjęta przy 23 głosach „za”, 7 „przeciw” i 2 „wstrzymujących”.  

Uchwała Nr VIII/229/15 stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

Ad. 44. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu 

Zespolonym w Lesznie.  

Przewodniczący Krzysztof Paszyk odczytał kandydatury do Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim 

Szpitalu Zespolonym w Lesznie. 

− Przewodniczący: Krzysztof B. Piwoński,  

− Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego: Olaf Wiśniewski,  

− Członkowie – przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego: Stanisław Wojciak, Feliks Kosicki, Marek Sowa, Barbara 

Mroczkowska, Witold Szneider.  

Radny Wiesław Szczepański skierował swoje pytanie do Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego. Poprosił o wskazanie różnicy pomiędzy Radą Społeczną działającą przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 

w Koninie, w której skład wchodzi czterech przedstawicieli wybranych przez Sejmik, a Radą 

Społeczną działającą przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej 

Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie, w której skład wchodzi pięciu 

przedstawicieli. Jego zdaniem, te szpitale należy traktować tak samo. Dlatego obydwie Rady 

Społeczne powinny mieć po czterech przedstawicieli Sejmiku.  

Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Paszyk stwierdził, że pytania odnośnie ilości 

kandydatów do Rad Społecznych powinny być zadane na posiedzeniu Komisji Rodziny, 

Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.  

Członek Zarządu Leszek Wojtasiak powiedział, że w przypadku Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim 

Szpitalu Zespolonym w Lesznie została utrzymana taka ilość członków, jak w poprzedniej 

Radzie.  

Radny Wiesław Szczepański powrócił do kwestii dotyczącej różnic między 

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym  

w Lesznie. Nie dostrzega,  z czego miałaby wynikać różna ilość członków Rad Społecznych 

ww. jednostek.  
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Uchwała została podjęta przy 31 głosach „za” i 2 „wstrzymujących”.  

Uchwała Nr VIII/230/15 stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

Ad. 45. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu 

Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.  

Przewodniczący Krzysztof Paszyk odczytał kandydatury do Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim 

Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. 

− Przewodniczący: Andrzej Pospieszyński,  

− Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego: Danuta Kasztelan,  

− Członkowie – przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego: Ryszard Napierała, Tadeusz Myler, Marek Sowa, Maciej 

Kasprzak.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/231/15 stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 

Ad. 46. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Centrum Rehabilitacji im. Prof. 

Mieczysława Walczaka w Osiecznej.  

Przewodniczący Krzysztof Paszyk odczytał kandydatury do Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Centrum 

Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej. 

− Przewodniczący: Leszek Sobieski,  

− Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego: Roman Lewicki,  

− Członkowie – przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego: Jan Szkudlarczyk, Hieronim Wilczkowiak, Bożena Gorczak, 

Krystian Maćkowiak.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 32 głosach „za” i 1 „wstrzymujących”.  
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Uchwała Nr VIII/232/15 stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 

Ad. 47. WYCOFANY: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do 

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

połączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy z Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i 

Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.  

Punkt został wycofany z porządku obrad na podstawie § 17 Regulaminu Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego.  

Ad. 48. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do zaopiniowania projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie połączenia Ośrodka 

Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu ze Szpitalem Wojewódzkim 

w Poznaniu.  

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 32 głosach „za” i 1 „wstrzymujących”.  

Uchwała Nr VIII/233/15 stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 

Ad. 49. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do zaopiniowania projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie połączenia Zakładu 

Opiekuńczo – Leczniczego w Poznaniu ze Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu.  

Przewodniczący SWW poinformował, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy 32 głosach „za” i 1 „wstrzymujących”.  

Uchwała Nr VIII/234/15 stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 

Ad. 50. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku. 
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Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości. 

Ad. 51. Interpelacje i zapytania radnych. 

a) Zbigniew Ajchler  

 - Radny odniósł się do materiału Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego w okresie między Sesjami SWW i przedstawionych tam 

wyjazdów zagranicznych członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Poprosił 

o informację czy – w obliczu embarga na różnego rodzaju polskie towary – zasadą jest plan 

wizyt i spotkań z przedsiębiorcami i handlowcami danego państwa celem pozyskania rynków 

zbytu dla naszych produktów ? Zapytał w jaki sposób Zarząd udziela pomocy polskim 

przedsiębiorstwom w zdobywaniu nowych, zagranicznych rynków zbytu? 

Marszałek Marek Woźniak poinformował, iż odpowiedź na pytanie Radnego 

Zbigniewa Ajchlera będzie udzielona na piśmie.  

 

 
b) Mikołaj Grzyb  

 - Radny złożył pisemną interpelację w sprawie kolejowych przewozów pasażerskich 

na linii nr 272 między Kluczborkiem a Poznaniem. 

(Tekst interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji) 

 

 Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, wyjaśnił, 

że po zakupie nowego taboru konieczne będzie zastanowienie się na które linie kolejowe 

przekazać go oraz na których liniach kolejowych operować będą nie Przewozy Regionalne, 

a na których Koleje Wielkopolskie.  

 
c) Marek Sowa 

 - Mówca w pierwszej kolejności podziękował Markowi Woźniakowi Marszałkowi 

Województwa Wielkopolskiego, za odpowiedź na interpelację w sprawie Międzynarodowego 

Dnia Rodziny, ustanowionego przez ONZ. Radny wyraził uznanie dla obietnicy rozważenia  

w przyszłym roku podjęcia inicjatywy z okazji tego dnia i wcześniejszego zwolnienia do 

domu pracowników, którzy spędziliby ten czas z rodziną. Zawnioskował, aby w ramach 



 37 

UMWW prowadzić rejestr zakładów pracy, które realizowałyby ideę i inicjatywę 

Międzynarodowego Dnia Rodziny i w jakiś sposób je promować.  

 - Radny odniósł się do kwestii Parowozowni Wolsztyn i przypomniał, że 24 czerwca 

br. w Głosie Wielkopolskim ukazał się artykuł mówiący, iż jest duża szansa na uratowanie 

parowozowni. Podkreślił, że jednostka ta stanowi jedyną czynną parowozownie w Europie 

i na świecie więc należy zapewnić jej odpowiednią możliwości funkcjonowania. Nadmienił, 

iż zdarza się, że pasażerowie niechętnie korzystają z wolniejszych pociągów – jak to jest 

w przypadku parowozów – jednak można je wykorzystać w rozkładzie jazdy poza godzinami 

szczytu przewozowego. Zaapelował do Zarządu, by zdecydował się na prowadzenie czynnej 

parowozowni i aby tabor ten znajdował się w rozkładzie jazdy pociągów. 

 

 Odpowiedzi udzielił Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech 

Jankowiak.  W pierwszej kolejności wyjaśnił, ze wspomniana informacja prasowa okazała 

się bardzo wcześnie, zanim była możliwość poinformowania radnych o sytuacji 

w parowozowni. Zapowiedział, że prawdopodobnie na przyszłej Sesji SWW przedstawiona 

zostanie propozycja wyrażenia zgody na utworzenie instytucji kultury pn. Parowozownia 

Wolsztyn, którą tworzyliby 4 partnerzy: samorząd województwa, samorząd powiatu 

wolsztyńskiego, samorząd Miasta i Gminy Wolsztyn oraz PKP Cargo. Podkreślił, że biorąc 

pod uwagę unikatowy charakter parowozowni, tworzona instytucja nie ma być muzeum czy 

skansenem, a czynną parowozownią – jedyną na świecie. Rozważana jest możliwość 

przemiennego uruchamiania parowozu na różnych liniach i o różnych godzinach. 

Na zakończenie zaapelował do radnych o wsparcie tej inicjatywy, która stanowi nowe 

otwarcie i szansę dla Parowozowni Wolsztyn. 

 
d) Wiesław Szczepański  

 - Mówca skierował interpelację w sprawie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Lesznie. Przypomniał, iż planuje się przeprowadzić remont oddziału położniczego, który 

kosztować będzie ok.750 tys. zł. Samorząd miejski w Lesznie oraz gminy ościenne przyznały 

część środków z przeznaczeniem na modernizację oddziału, jednak wciąż brakuje ok. 250 tys. 

zł. Poprosił o informację, czy istnieje możliwość, aby z budżetu województwa 

wielkopolskiego wygospodarować ww. środki finansowe? 

 - Radny przypomniał, iż na początku br. samorząd województwa udzielił wsparcia 

finansowego na bieżące utrzymanie dróg gminom, które przejęły drogi krajowe. Gmina 
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Bojanowo dwukrotnie zwracała się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o dofinansowanie 

bieżącego utrzymania przejętego odcinka drogi krajowej nr S5. Poprosił o wyjaśnienie 

dlaczego gmina Bojanowo, jako jedyna nie uzyskała od samorządu województwa wsparcia 

finansowego na ww. cel? 

 

 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wyjaśnił, że na początku, kiedy podejmowana 

była decyzja o wsparciu gmin wzdłuż drogi nr 5 oraz Rawicza, Bojanowo nie złożyło takiego 

wniosku. Zwrócił także uwagę, iż wybudowane nowe drogi krajowe o równoległym 

przebiegu, odciążają dotychczasowe trasy, a co za tym idzie koszty ich utrzymania są 

mniejsze. Ponadto, Prezydent podpisał ustawę, która stawia nowy porządek prawny i nie 

przewiduje się dalszych działań w tej kwestii.  

 

 - Mówca nawiązał do kwestii drogi powiatowej nr 1177P w Chodzieży, która przecina 

linię kolejową na trasie Poznań – Piła. Poinformował, że na sali obecny jest były burmistrz 

Chodzieży, pan Wojciech Nowaczyk Radny przypomniał, iż planuje się modernizację linii 

kolejowej Poznań – Piła, a od wielu lat w Chodzieży występuje problem przebudowy 

przejazdu pod tą trasą. Poprosił o informację czy przy ogłoszeniu przetargu na projekt 

i wykonanie modernizacji linii kolejowej, jest możliwość dokonania rozbudowy  

ww. przejazdu?  

 

 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak poinformował, iż kwestia ta jest znana 

Zarządowi Województwa i rozważana w różnych konfiguracjach. Wyjaśnił, że 2 wiadukty 

znajdujące się na linii kolejowej są budowlami z XIX wieku i nie były przewidziane do 

modernizacji w ramach remontu linii kolejowej. W uzgodnieniu z przyszłym beneficjentem 

środków, czyli z PKP PLK, przy obydwóch tych przejściach będą dobudowane przejścia 

pieszo-rowerowe. Raz jeszcze podkreślił, że modernizacja przejścia na drodze powiatowej nie 

mieści się w ramach modernizacji linii kolejowej, a dotychczasowe uzgodnienia i projekty 

zapewniają bezpieczeństwo oraz satysfakcjonują samorząd powiatu i miasta.  

 
e) Marcin Porzucek 

 - Radny odniósł się do pisma które otrzymał do wiadomości, a dotyczącego drogi 

wojewódzkiej nr 123 i koncepcji ewentualnej modernizacji tej drogi. Poprosił 
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o ustosunkowanie się do zawartych w piśmie stwierdzeń oraz przedstawienie ewentualnych 

pomysłów rozwiązania przedstawionego problemu. 

(Kopia pisma Zastępcy Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 11 czerwca br. 

stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji) 

 

 Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, 

poinformował, iż kwestia ta jest znana Zarządowi Województwa i przewiduje się jej 

realizację, jednakże konieczne jest aby inwestycja wpisywała się w Plan Transportowy i jego 

kryteria.  

 

 - Mówca podniósł kwestię programów Jessica i Jeremie. Zwrócił uwagę, 

iż dotychczasowa realizacja tych programów przyniosła znaczące rezultaty i wyraził uznanie 

dla Zarządu Województwa za ich wykonywanie. Poprosił o informacje czy w nowej 

perspektywie finansowej planuje się rozwój tych instrumentów?  

 
f) Jan Mosiński 

- Radny podziękował Markowi Woźniakowi, Marszalkowi Województwa 

Wielkopolskiego za wsparcie finansowe i objęcie patronatem honorowym projektów 

realizowanych z okazji 35. rocznicy powstania Solidarności oraz 35. rocznicę strajków 

lipcowych w Ostrowie Wielkopolskim oraz innych miejscowościach  dawnego województwa 

kaliskiego. 

- Mówca skierował interpelację w sprawie Radia Centrum, czyli instytucji kultury 

samorządu województwa, o której radni nie posiadają żadnych informacji. Poprosił o pisemne 

odpowiedzi na pytanie: Ile jest etatów w tej instytucji i jakiego typu są to umowy? Oraz 

o przedstawienie informacji finansowej z ostatnich dwóch lat – wpływy i wydatki jednostki. 

 
g) Bartłomiej Wróblewski  

 - Radny złożył pisemną interpelację w sprawie ewentualnej możliwości modernizacji 

drogi wojewódzkiej nr 307 w miejscowości Niepruszewo.  

(Tekst interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji.) 
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 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podkreślił, że na drogę wojewódzką nr 307 

przekazano największe środki w historii samorządu województwa. Obecnie, od Poznania do 

Zakrzewa, jest ona czteropasmowa, a w międzyczasie została zbudowana obwodnica Nowego 

Tomyśla, Buku oraz Opalenicy. W studium zagospodarowania gminy Buk jest ujęta 

obwodnica Niepruszewa, jednak ze względu na ograniczone środki finansowe, należy 

stosować odpowiednią hierarchę potrzeb. Droga 307 w obecnym standardzie reprezentuje 

jeden z najlepszych komfortów jazdy. W przypadku, kiedy pojawi się taka możliwość 

finansowa, będzie rozważana budowa obwodnicy Niepruszewa.  

 

 - Mówca poinformował, iż w dniu 22 czerwca br. złożył interpelację w sprawie 

świadczenia usług prawnych przez Dyrektora Departamentu Zdrowia UMWW Leszka 

Sobieskiego w podległym mu Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

„Dziekanka” w Gnieźnie. W toku wyjaśnień okazuje się, iż porady te miały charakter 

nieodpłatny. Zwrócił jednak uwagę, iż należy odróżniać nadzór nad jednostką od 

wykonywania na jej rzecz różnego rodzaju działań i usług.  

 
h) Krzysztof Ostrowski 

 - Radny skierował pisemną interpelację w sprawie restrukturyzacji spółki Przewozy 

Regionalne sp. z o.o. 

(Tekst interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia  interpelacji). 

 

 Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak zapowiedział, 

iż szczegółowa odpowiedź zostanie przedstawiona pisemnie. Podkreślił, że w każdej 

inicjatywie i przedsięwzięciu dostrzec można jego słabe strony, jednakże zaapelował 

o odrobinę optymizmu ze strony radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość. Mówca 

przypomniał, iż spółka Przewozy Regionalne była w takiej sytuacji, że gdyby pozwalały na to 

przepisy ustawy, zostałaby ogłoszona jej upadłość. Został jednak osiągnięty efekt, który przy 

ogromnej pracy wielu ludzi, pozwoli na jej dalsze funkcjonowanie. W sytuacji, kiedy nie było 

możliwe pozyskanie jakichkolwiek pieniędzy na uratowanie spółki, znalazło się 770 mln zł 

z budżetu państwa oraz środki płynące z Funduszu Kolejowego i środki województw. 

Na zakończenie raz jeszcze zaapelował, aby w ten sposób patrzeć na osiągnięty sukces i nie 

doszukiwać się jego mankamentów.  
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 - Mówca nawiązał do tematu swojej wcześniejszej interpelacji dotyczącej możliwości 

pozyskania środków na rozbudowę szpitala ZOZ w Gnieźnie w ramach Obszarów 

Strategicznej Interwencji. W ramach OSI szpital gnieźnieński nie otrzyma tych pieniędzy, 

dlatego wyraził żal, że mimo zapewnień ze strony Zarządu dotyczących OSI i mimo 

oczekiwań społecznych, środki te nie zostaną przekazane placówce.  

 

 Marszałek Marek Woźniak wyjaśnił, że od samego początku nie było możliwe, aby 

z OSI przekazać środki na szpital w Gnieźnie, dlatego nie rozumie zarzutów kierowanych pod 

jego adresem w tym zakresie. Szczegółowe wyjaśnienia zostały udzielono samorządowcom 

gnieźnieńskim, a także przedstawiono im perspektywy ewentualnego pozyskania środków na 

doposażenie szpitala z WRPO, czyli tam, gdzie jest to możliwe. Podkreślił, że punktem 

wyjścia dla pozyskania pieniędzy na służbę zdrowia, jest miejsce na mapie potrzeb 

zdrowotnych. Marszałek poinformował również, że zadeklarował wsparcie w ujęciu szpitala 

Gnieźnieńskiego na ww. mapie. Raz jeszcze nadmienił, że źródłem pozyskania środków jest 

wystąpienie w konkursie w ramach WRPO. Na zakończenie mówca zwrócił uwagę, że idea 

zdobycia pieniędzy z OSI jest wytworem wyobraźni pomysłodawców tego pomysłu 

i zaapelował, aby uczciwie oceniać działalność Zarządu Województwa oraz zwracać uwagę 

na reguły formalne w tego typu kwestiach. 

 

 - Radny podniósł kwestię przyjętego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

stanowiska w sprawie pakietu onkologicznego. Odnosząc się do nadesłanej przez Ministra 

Zdrowia odpowiedzi, zwrócił uwagę, że dobiega końca półroczny okres próbny dla tego 

pakietu, a żadne zmiany w zakresie jego funkcjonowania nie zostały poczynione. 

i) Zbigniew Hoffmann 

 - Mówca skierował interpelację w sprawie planu inwestycyjnego w zakresie budowy 

i remontu dróg na lata 2014-2020. Program ten cały czas jest opracowywany, dlatego poprosił 

o informacje jakie są priorytety i zasady w ustalaniu hierarchii wielkości inwestycji ? 

 

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak przypomniał, iż zidentyfikowane potrzeby 

drogowe stanowią inwestycje o łącznym koszcie ponad 2 mld zł. Obecnie w WRPO na  

oś priorytetową Transport zabezpieczone jest 215 mln Euro – z tego 15% musi być 
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przeznaczone na drogi lokalne. Ponadto, pojawiają się także kwestie ZIT i OSI, które 

przedstawiają nowe propozycje inwestycji na drogach wojewódzkich, a zebranie ich 

wszystkich stanowiłoby ponad 30 mln Euro. W ten sposób przedstawić można rzeczywisty 

rachunek środków na inwestycji drogowe. Podczas prezentowania budżetu na rok bieżący nie 

przedstawiono inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych, ponieważ WRPO stawia 

m.in. 3 warunki: w zakresie gospodarki odpadami potrzebny jest stosowny plan; w zakresie 

służby zdrowia potrzebna jest mapa potrzeb zdrowotnych , a w zakresie transportu potrzebny 

jest Plan Transportowy. Przeprowadzane inwestycje muszą wynikać z Planu Transportowego, 

do którego Ministerstwo Infrastruktury sugeruje odpowiednie kryteria. Kryteria te są tak 

skonstruowane, że przy braku ich modyfikacji nie byłoby możliwe realizowanie wielu 

inwestycji. Dlatego niezwykle ważne jest, aby te najistotniejsze potrzeby województwa 

wielkopolskiego zawrzeć w Planie Transportowym. Na zakończenie poinformował, 

że w planie jest ogłoszenie na jesień pierwszego konkursu na drogi wojewódzkie. Do tego 

czasu podstawowe inwestycje, które nie budzą żadnych wątpliwości, będą zrealizowane  

- w tym m.in.: Wronki, Gostyń, Oborniki czy Mochy. Jak tylko plan będzie gotowy, zostanie 

on zaprezentowany.  

 
j) Waldemar Witkowski  

 - Radny złożył pisemną interpelację w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej 

między Poznaniem a Puszczykowem.  

(Tekst interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji). 

 - Radny skierował pisemne pytanie dotyczące emisji hałasu z terenu Jeziora 

Kierskiego. 

(Tekst interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji). 

Ad. 52. Zamknięcie posiedzenia. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący SWW Krzysztof 

Paszyk zamknął VIII sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Protokół sporządziła:  

Patrycja Burakowska 


