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PROTOKÓŁ NR XI/15 

XI sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z 26 października 2015 r. 

 

XI sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się 26 października 2015 r. 

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

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

 Obrady otworzył Krzysztof Paszyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa 

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

SWW wzięło udział 34 radnych, według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do 

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

stanowi załącznik nr 2 do protokołu).  

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk zaproponował, aby do porządku obrad 

wprowadzić:  

 AUTOPOPRAWKĘ (drugą) 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/  

 AUTOPOPRAWKĘ (drugą) do 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/  

Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie: 

PORZĄDEK OBRAD XI SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO 

26 października 2015 r. /godz.12
00

/.  

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
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3. Wybór sekretarzy obrad. 

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 2 AUTOPOPRAWKAMI.  

/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 

– z 2 AUTOPOPRAWKAMI. /druk nr 2/ 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015, w tym 

o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach, których prowadzenie należy do 

zadań własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. /druk nr 3/ 

7. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu: Programu współpracy 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.  

/druk nr 4/ 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia: Programu współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. /druk nr 5/ 

9. Informacja o realizacji zadań rzeczowych i finansowych przez podmioty lecznicze, dla 

których Sejmik Województwa Wielkopolskiego jest organem tworzącym, za I półrocze 

2015 r. /druk nr 6/ 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu 

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. /druk nr 7/ 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej 

działającej przy Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. /druk nr 8/ 

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu 

Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. /druk nr 9/ 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii 

i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. /druk nr 10/ 



 4 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjno - 

Kardiologicznemu w Kowanówku. /druk nr 11/ 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci 

w Poznaniu – Kiekrzu. /druk nr 12/ 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego "Dziekanka" w Gnieźnie.  

/druk nr 13/ 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu położonego  

w Kowanówku. /druk nr 14/ 

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

komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, położonymi 

w granicach administracyjnych Gminy Margonin, Gminie Margonin. /druk nr 15/ 

19. Podjęcie uchwały w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego. /druk nr 16/ 

20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia: Program ochrony środowiska przed hałasem 

dla miasta Leszno. /druk nr 17/ 

21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia: Program ochrony środowiska przed hałasem 

dla miasta Konin. /druk nr 18/ 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wielichowo. /druk nr 19/ 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stawiszyn. /druk nr 20/ 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poniec. /druk nr 21/ 

25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji 

Kołaczkowo. /druk nr 22/ 

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czempiń. /druk nr 23/ 

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Miłosław. /druk nr 24/ 

28. Podjęcie uchwały w sprawie określenia: Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu 

PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi 

plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10. /druk nr 25/ 
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29. Podjęcie uchwały w sprawie określenia: Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu 

PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi 

plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów. /druk nr 26/ 

30. 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 III edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla 

aktywnych sołectw”. /druk nr 27/ 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Muzeum przy Muzeum Ziemiaństwa 

w Dobrzycy - Zespole Pałacowo – Parkowym. /druk nr 28/ 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Muzeum przy Muzeum Pierwszych 

Piastów na Lednicy. /druk nr 29/ 

33. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum 

Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. /druk nr 30/ 

34. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością rzeczową petycji 

Bioelektra Group S.A. /druk nr 31/ 

35. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, 

przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, marszałka 

i wicemarszałków województwa, członków zarządu województwa, skarbnika 

województwa, kierowników  wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych 

oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa. 

/druk nr 32/ 

36. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku. /druk nr 33/ 

37. Interpelacje i zapytania radnych. 

38. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 3. Wybór sekretarzy obrad. 

 Sekretarzami obrad zostali wybrani jednogłośnie radni: Andrzej Pospieszyński oraz 

Ryszard Napierała.  
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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 2 AUTOPOPRAWKAMI. /druk nr 1/ 

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 3 „wstrzymujących”.  

Uchwała Nr XI/295/15 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  

– z 2 AUTOPOPRAWKAMI. /druk nr 2/ 

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 3 „wstrzymujących”.  

Uchwała Nr XI/296/15 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad. 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015,  

w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach, których prowadzenie należy do 

zadań własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. /druk nr 3/ 

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

Ad. 7. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu: Programu współpracy 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.  

/druk nr 4/  

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 
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Ad. 8.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia: Programu współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. /druk nr 5/ 

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

komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XI/297/15 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 Ad. 9. Informacja o realizacji zadań rzeczowych i finansowych przez podmioty 

lecznicze, dla których Sejmik Województwa Wielkopolskiego jest organem tworzącym, 

za I półrocze 2015 r. /druk nr 6/  

Radny Wiesław Szczepański poprosił o udzielenie głosu przedstawicielom 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, obecnym na sali. Poinformował, iż 

dotychczasowy dyrektor ww. Szpitala Piotr Jeske złożył rezygnację z pełnionej funkcji.  

Przewodniczący Krzysztof Paszyk przychylił się do prośby radnego i udzielił głosu 

przedstawicielom Związków Zawodowych działających przy Wojewódzkim Szpitalu 

Zespolonym w Lesznie.  

Jako pierwsza głos zabrała Czesława Podemska, przewodnicząca Związku 

Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym  

w Lesznie. Poinformowała, iż Szpital w Lesznie boryka się z problemami finansowymi od 

dawna. Podkreśliła, że załoga chcąc wspierać i ratować jednostkę zrezygnowała z części ze 

swoich poborów w kwocie  ok. 4 mln zł. Przewodnicząca powiedziała, iż pod koniec 

października br. pracownicy Szpitala, z przekazu medialnego dowiedzieli się, że Piotr Jeske 

rezygnował z funkcji dyrektora pod naciskiem członka Zarządu Leszka Wojtasiaka. 

Poinformowała, że wspomniany członek Zarządu był kilka dni przed złożeniem przez 

dyrektora rezygnacji w szpitalu na odbiorze karetki. Wyraziła nadzieję, iż wizyta 

przedstawicieli Związków Zawodowych, przyczyni się do wyjaśnienia, przyczyn podjętej 

decyzji. Powiedziała, że zdaniem załogi Szpital miał szansę zakończyć pierwszy rok  

z dobrym wynikiem ekonomicznym, a planowane straty nie zostały przekroczone. Podjęcie 

przez dyrektora decyzji o rezygnacji jest dla pracowników Szpitala  zrozumiałe. Podkreśliła, 

iż w ciągu ostatnich kilku lat bardzo często zmieniało się kierownictwo Szpitala. Powiedziała, 
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że jako pracownicy Szpitala czują się zawiedzeni i oszukani. W imieniu całej załogi wyraziła 

żal i rozczarowanie, że ktoś traktuje Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie jak prywatny 

folwark, który musi upaść, żeby zrealizować podjęte założenia.  

Następnie głos zabrała Hanna Kotomska, wiceprzewodnicząca Związku 

Zawodowego Solidarność. Jako cel przyjazdu na sesję Sejmiku WW podała żądanie 

wyjaśnień w sprawie rezygnacji dyrektora Piotra Jeske. Podkreśliła, iż nie można pracować  

w jednostce, która, jej zdaniem, jest celowo destabilizowana, i w której nie dba się  

o bezpieczeństwo pracy. Powiedziała, że były dyrektor Piotr Jeske przedstawiał załodze 

pozytywne informacje dotyczące funkcjonowania Szpitala. Wskazała, iż Szpital w Lesznie 

jest jednym z większych podmiotów zatrudniającym ponad 800 osób, które wołają o pomoc  

i zrozumienie. Większość osób pracujących w Szpitalu jest z nim związana od dłuższego 

czasu. Pracownicy nie wyobrażają sobie, aby jednostka ochrony zdrowia mogła dobrze 

funkcjonować w trudnej sytuacji finansowej, kiedy średnio co dwa lata zmienia się jej 

dyrektor. Poinformowała, że były dyrektor Piotr Jeske powiedział, iż decyzja o jego 

rezygnacji została podjęta pod naciskiem. Zaapelowała o ujawnienie prawdy.   

Radny Wiesław Szczepański poprosił, nieobecnego w tym czasie na sali, członka 

Zarządu Leszka Wojtasiaka, aby wyjaśnił jakie są powody rezygnacji ze stanowiska dyrektora 

Piotra Jeske, przedstawił rzeczywistą sytuację Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  

w Lesznie oraz nakreślił zamierzenia Zarządu Województwa w stosunku do dalszego 

funkcjonowania jednostki.   

W związku z nieobecnością członka Zarządu Leszka Wojtasiaka, informacji udzielił 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Przedstawił punkt widzenia 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego na zaistniałą sytuację. Zaznaczył, iż rzeczywistość 

nie wygląda tak spiskowo, jak zostało to przedstawione przez reprezentantki Związków 

Zawodowych. Rezygnacja Piotra Jeske z funkcji dyrektora Szpitala jest dla Zarządu WW 

jednoznaczna. Powiedział, że nie wie w jaki sposób dyrektor Piotr Jeske złożył rezygnację, 

ale faktem jest, iż wpłynęła ona do Zarządu Województwa  i została przyjęta. Przyznał, że 

osobiście przyjął ją z ulgą, ponieważ odniósł wrażenie, że zarządzanie Szpitalem nie było 

zbyt dobre. Wskazał na bezradność, a nawet beztroskę. Powiedział o planach restrukturyzacji 

i spłacaniu długów przez jednostkę. Tymczasem, pomimo dotowania podmiotu, brakuje 

zmian na lepsze. Podkreślił, iż w ubiegłym roku Województwo Wielkopolskie spłaciło  

920 tys. zł kredytu za Szpital, a w tym roku spłacane są kolejne raty kredytu. W chwili 

obecnej za  
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2015 rok  jest to już kwota 686 tys. zł. Stwierdził, że ww. sytuacja nie powinna mieć miejsca. 

Poinformował, iż podczas październikowej sesji Sejmik także będzie podejmował uchwałę  

w sprawie przeznaczenia kolejnej kwoty spłaty raty kredytu zaciągniętego przez Szpital.  

Powiedział o informacjach płynących z Banku Gospodarstwa Krajowego i mBanku, dla 

których program restrukturyzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie jest nie do 

przyjęcia, ponieważ jest niewłaściwie skonstruowany  i realizowany. Poinformował, że temat 

leszczyńskiego szpitala jest ostatnio poruszany na posiedzeniu prawie każdego Zarządu WW, 

co skutkuje kierowaniem uwag do Leszka Wojtasiaka decernenta Departamentu Zdrowia,  

w celu podjęcia odpowiednich działań poprawiających katastrofalną sytuację finansową  

jednostki. Powiedział o patologicznej sytuacji, kiedy część pracowników Szpitala, świadcząc 

usługi w innym podmiocie leczniczym,  staje się konkurencją dla jednostki, w której jest 

zatrudniona. Zarząd ma wrażenie, że dyrektor Piotr Jeske przestał panować nad sytuacją, nie 

był w stanie już nic poprawić i dlatego złożył rezygnację. Potępił powtarzane w mediach 

nieprawdziwych informacji o świetniej kondycji finansowej Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Lesznie. 

Radny Wiesław Szczepański zwrócił uwagę, że Marszałek Marek Woźniak nie 

powiedział, o zamiarach Zarządu WW w sprawie dalszego funkcjonowania Szpitala  

w Lesznie, w sytuacji braku dyrektora. Zapytał o plan oddłużenia jednostki i zamierzenia 

restrukturyzacyjne.  

Marszałek Marek Woźniak zapewnił, że Szpital ma dyrektora. Jest nim zastępca 

dyrektora jednostki. Uznał, iż pytanie o dalsze funkcjonowanie Szpitala powinno zostać 

skierowane raczej do jego dyrektora. Poruszył także kwestię konieczności przedyskutowania 

planu restrukturyzacyjnego z ww. bankami, który w obecnej formie jest nie do 

zaakceptowania. Podkreślił, że musi zostać zweryfikowany we współpracy z dyrekcją 

szpitala. Po powrocie na salę członka Zarządu Leszka Wojtasiaka, Marszałek poinformował  

o propozycji ze strony Decernenta Departamentu Zdrowia, który wraz Dyrektorem DZ w sali 

konferencyjnej mieszczącej się przy sali sesyjnej przedstawią reprezentantom związków 

zawodowych aktualną sytuację Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.   

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 
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Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi 

Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. /druk nr 7/ 

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

komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XI/298/15 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady 

Społecznej działającej przy Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. 

/druk nr 8/ 

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

komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XI/299/15 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu 

Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. /druk nr 9/ 

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

komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XI/300/15 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum 

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

/druk nr 10/ 

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

komisji SWW. 
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Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XI/301/15 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjno - 

Kardiologicznemu w Kowanówku. /druk nr 11/ 

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

komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XI/302/15 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu dla 

Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu. /druk nr 12/ 

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

komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XI/303/15 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

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

Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego "Dziekanka"  

w Gnieźnie. /druk nr 13/ 

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

komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XI/304/15 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu 

położonego w Kowanówku. /druk nr 14/ 

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

komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XI/305/15 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania 

przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, 

położonymi w granicach administracyjnych Gminy Margonin - Gminie Margonin.  

/druk nr 15/ 

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

komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XI/306/15 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego. /druk nr 16/ 

Głos zabrał Piotr Sawicki reprezentujący Politechnikę Poznańską. Przedstawił 

obecnych na sali kierowników: dyrektora Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów 

Samochodowych, Zakład Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności Wiesława 

Zwierzyckiego, dziekana Instytut Silników Spalinowych i Transportu Franciszka 

Tomaszewskiego oraz profesora Jerzego Kwaśnikowskiego. Powiedział o gronie 

wykonawców Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Województwa Wielkopolskiego realizowanego w konsorcjum badawczo-naukowym: 

Politechniki Poznańskiej, Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Firmy badawczej 

Advertising Imagine (dr Szymon Fierek, dr Maciej Wieńczak oraz dr Marcin Kiciński). 

Poinformował, iż dokument, który został przygotowany w wyniku dwuletnich prac polegał na 

zaprojektowaniu docelowych rozwiązań w odniesieniu do organizacji transportu na terenie 
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Województwa Wielkopolskiego. Dodał, że jest to Plan, w ramach którego przewóz pasażerów 

odbywa się z przekroczeniem granic powiatu. Podkreślił, że propozycja została opracowana 

głównie w oparciu o sieć transportową uzupełnioną przewozami autobusowymi, 

funkcjonującymi na terenie województwa, w miejscach, gdzie transport kolejowy jest 

niemożliwy. Pokazał różnicę pomiędzy tym, co realizowane jest obecnie, a co będzie 

realizowane  po 1 stycznia 2017 r. Powiedział, że aktualnie Departament Transportu UMWW 

przyjmuje i wydaje zezwolenia na realizację przewozów autobusowych jednocześnie 

redystrybuując kwotę dofinansowania. Natomiast od 1 stycznia 2017 r. Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego będzie zamawiał przewóz autobusowy, taki jaki w danej 

chwili będzie niezbędny i konieczny. Zaznaczył, iż pozwoli to uporządkować rynek, tak aby 

przewozy autobusowe nie konkurowały z przewozami kolejowymi. Zapewnił, że to 

rozwiązanie zaproponowane zostało w oparciu o wyniki badań, które dotyczyły terenu całego 

województwa. Aby ustalić najkorzystniejsze rozwiązanie dla realizacji przewozów, badaniu 

podlegały gospodarstwa domowe, pasażerowie w środkach komunikacji oraz na dworcach. 

Zwrócił uwagę, iż w chwili obecnej kolejnym krokiem jest to, aby na szczeblu powiatowym 

dopasować się do propozycji Planu wojewódzkiego, tak aby ta oferta została uzupełniona.  

Radny Marcin Porzucek w imieniu mieszkańców z północnej Wielkopolski 

podziękował osobom przygotowującym ten dokument, Zarządowi Województwa 

Wielkopolskiego oraz Departamentowi Transportu UMWW. Wyraził zadowolenie, że  

w Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa 

Wielkopolskiego uwzględniono sugestię samorządowców z północnej części Wielkopolski, 

do utrzymania połączenia kolejowego Krzyż Wielkopolski – Trzcianka – Piła.  

Przewodniczący Krzysztof Paszyk oraz Wiceprzewodnicząca Mirosława 

Rutkowska-Krupka, jako radni wybrani z okręgu pilskiego, również  przyłączyli się do 

podziękowań. Przewodniczący dodał, że sprawa z punktu widzenia ekonomicznego jest 

kontrowersyjna, ale wyraził uznanie dla zauważenia potrzeb mieszkańców tej części 

województwa. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XI/307/15 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia: Program ochrony środowiska przed 

hałasem dla miasta Leszno. /druk nr 17/ 

Radny Julian Jokś zwrócił się do Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z pytaniem o moc sprawczą Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna. 

Zapytał jakie działania będą podejmowane w celu wprowadzenia go w życie. Podkreślił 

ogromną wagę dokumentu i konieczność stosowania wytycznych w nim zawartych. 

 Ze strony Zarządu Województwa Wielkopolskiego padło zapewnienie, iż odpowiedź 

zostanie udzielona na piśmie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XI/308/15 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia: Program ochrony środowiska przed 

hałasem dla miasta Konin. /druk nr 18/ 

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

komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XI/309/15 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wielichowo. /druk nr 19/ 

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

komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XI/310/15 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Ad. 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stawiszyn. /druk nr 20/ 

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

komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 
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Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XI/311/15 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Ad. 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poniec. /druk nr 21/ 

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

komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XI/312/15 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Ad. 25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji 

Kołaczkowo. /druk nr 22/ 

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

komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XI/313/15 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Ad. 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czempiń. /druk nr 23/ 

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

komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XI/314/15 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Ad. 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Miłosław. /druk nr 24/ 

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

komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  
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Uchwała Nr XI/315/15 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

 

Przewodniczący SWW Krzysztof Paszyk zarządził 15-minutową przerwę. 

Następnie obrady wznowiono. 

Ad. 28. Podjęcie uchwały w sprawie określenia: Programu ochrony powietrza w zakresie 

pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część 

stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10. /druk nr 25/ 

Wiceprzewodniczący Sejmiku WW Waldemar Witkowski zauważył, że Program 

ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, 

którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10 

składa się z 206 stron. Dodał, iż zapoznanie się z ww. programem w formie elektronicznej 

przy pomocy służbowego laptopa jest trudne. Wskazał, iż na stronie 19 powyższego 

Programu, w zapisie mówiącym o terminie osiągnięcia dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 

został, jego zdaniem, błędnie podany rok  2005. Zaznaczył, że ww. dane występują jeszcze  

w kilku innych miejscach Programu. Zapytał także, jaka jest sytuacja prawna sporu z Miastem 

Poznań dotyczącym uchwały w podobnej sprawie sprzed kliku lat. Przypomniał, iż Miasto 

Poznań podało Samorząd Województwa Wielkopolskiego do sądu administracyjnego. 

Poprosił o odpowiedź na pytanie o realne możliwości wyegzekwowania przestrzegania norm 

określonych w prawie polskim i europejskim.  

Członek Zarządu Marzena Wodzińska powiedziała, że Program ochrony powietrza  

w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część 

stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10 jest wypracowany wspólnie 

przez  Miasto Poznań i Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Środowiska 

UMWW). Poinformowała, że określa on dalsze działania dla obniżenia stężenia B(a)P, pyłu 

PM10 i PM5. Podkreśliła, iż podejmowane wysiłki są wspólne, określone i wypracowane  

m. in. podczas  spotkań z przedstawicielami obu samorządów. Dodała, że żyjemy w świecie, 

który dynamicznie się zmienia, dlatego też nie możemy oczekiwać, że Program ten wejdzie  

w życie od razu. Poinformowała, iż jest to akt prawa miejscowego, który nakłada na 

samorządy lokalne obowiązek przestrzegania jego założeń.  

Wiceprzewodniczący Sejmiku WW Waldemar Witkowski ponowił postawione 

pytanie dotyczące zapisu informującego o terminie osiągnięcia dopuszczalnego stężenia pyłu 
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PM10 (rok  2005) zamieszczony w tabeli na stronie 19 Programu ochrony powietrza  

w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część 

stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10. W celu sprecyzowania 

zapytał, czy data umieszczona w tabeli jest prawidłowa. Ponownie zapytał o spór z Miastem 

Poznań w sprawie  Programu,  uchwalonego kilka lat temu. Zapytał o wynik sądowy sporu.  

Członek Zarządu Marzena Wodzińska powiedziała, że odpowiedzi na postawione 

pytania zostaną udzielone pisemnie.  Po konsultacji z Dyrektor Departamentu Środowiska 

Mariolą Górniak, poinformowała, że skarga złożona przez Miasto Poznań została wycofana.  

Uchwała została podjęta przy 20 głosach „za” i 3 „wstrzymujących”.  

Uchwała Nr XI/316/15 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

Ad. 29. Podjęcie uchwały w sprawie określenia: Programu ochrony powietrza w zakresie 

pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi 

plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów. /druk nr 26/ 

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

komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XI/317/15 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Ad. 30. 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 III edycji konkursu „Odnowa wsi 

szansą dla aktywnych sołectw”. /druk nr 27/ 

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

komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XI/318/15 stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
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Ad. 31.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Muzeum przy Muzeum 

Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespole Pałacowo – Parkowym. /druk nr 28/ 

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

komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XI/319/15 stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

Ad. 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Muzeum przy Muzeum 

Pierwszych Piastów na Lednicy. /druk nr 29/ 

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

komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XI/320/15 stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Ad. 33. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum 

Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. /druk nr 30/ 

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

komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XI/321/15 stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

Ad. 34. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością rzeczową 

petycji Bioelektra Group S.A. /druk nr 31/ 

Radny Julian Jokś zapytał jakiej sprawy dotyczy petycja Bioelektra Group S.A.  

Zastępca dyrektora Departamentu Środowiska Marzena Andrzejewska-Wierzbicka 

poinformowała, że petycja Bioelektra Group S.A. wpłynęła zarówno do Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego, jak i do Marszałka Marka Woźniaka. Powiedziała, iż 
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zgodnie z zaleceniem Biura Prawnego Urzędu Marszałkowskiego, na mocy uchwały Sejmiku 

petycja zostanie przekazana do Zarządu WW. Dodała, iż to Zarząd Województwa 

odpowiedzialny jest za przygotowanie projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Wielkopolskiego. Zapewniła, że zostanie przygotowana uchwała Zarządu 

odnosząca się merytorycznie do złożonej petycji.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XI/322/15 stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Ad. 35. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, 

przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, marszałka 

i wicemarszałków województwa, członków zarządu województwa, skarbnika 

województwa, kierowników  wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych 

oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa. 

/druk nr 32/ 

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

Ad. 36. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku. /druk nr 33/ 

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

Ad. 37. Interpelacje i zapytania radnych.  

a) Jan Grzesiek    

- Radny złożył pisemną interpelację w sprawie wsparcia działań o wznowienia 

działalności Przychodni Diabetologicznej w Jarocinie.  

(Tekst interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia interpelacji) 

b) Marcin Porzucek  

 - Radny zgłosił interpelację w sprawie rozkładu jazdy pociągów na trasie Piła-

Bydgoszcz, który ma zostać zmieniony od grudnia 2015 r. Poinformował, iż mieszkańcy Piły 

mają uwagi do przesunięć godzin kursowania pociągów relacji Piła-Bydgoszcz. Dodał, iż 

zdaje sobie sprawę, że ww. problem nie leży bezpośrednio w kompetencji Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego. Zwrócił się do Zarządu Województwa z prośbą,  
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o interwencję w sprawie pozostawienia obowiązujących obecnie godzin kursowania 

pociągów. Podkreślił, że mieszkańcom zależy szczególnie na połączeniach porannych, aby 

mogli dojechać do pracy wstając o normalnej porze.  

c) Waldemar Witkowski  

- Radny skierował do Zarządu Województwa Wielkopolskiego pytanie o kwotę, jaka 

została przeznaczona na przygotowanie Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 

oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań 

krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10. Zapytał także, o ilość miejsc w Poznaniu,  

w których występuje przekroczenie norm pyłu PM10 i na ile to jest groźne dla ludzkiego 

zdrowia (zgodnie z Programem ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla 

strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań 

krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10).  

 Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak zauważył, że okres 

powyborczy jest szczególną chwilą także dla Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 

ponieważ odchodzi z niego grupa radnych, która będzie reprezentować województwo  

w parlamencie. Wyraził swój żal, ponieważ jego zdaniem jest to ogromna strata dla Sejmiku 

WW, gdyż opuszczają jego ławy aktywni i zaangażowani radni. Następnie Marszałek 

pogratulował sukcesu wybranym, życzył powodzenia i podziękował za obecność i działalność 

na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Na koniec poprosił, aby wszyscy, 

którzy zasiądą w ławach parlamentarnych nie zapomnieli o samorządzie terytorialnym i jego 

potrzebach. 

Ad. 52. Zamknięcie posiedzenia. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący SWW Krzysztof 

Paszyk zamknął XI sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 
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