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PROTOKÓŁ NR XVIII/16 

XVIII sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z 25 kwietnia 2016 r. 

 

XVIII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się 25 kwietnia 2016 r. 

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

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

 Obrady otworzyła Zofia Szalczyk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. Przewodnicząca SWW stwierdziła quorum na sali. W obradach XVIII Sesji 

SWW wzięło udział 35 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. 

Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk zaproponowała, aby do porządku obrad 

wprowadzić:  

- AUTOPOPRAWKĘ: Do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filia  

w Grodzisku Wielkopolskim.  

Wniosek został przyjęty przy głosach:   

za: 31,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

oraz dodatkowe punkty:  

 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. 

Wniosek został przyjęty przy głosach:   

za: 31,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  
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 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących 

komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Wniosek został przyjęty przy głosach:   

za: 31,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

 Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy  

z Radnym Województwa Wielkopolskiego. 

Wniosek został przyjęty przy głosach:   

za: 31,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Cały zmieniony porządek obrad XVIII Sesji SWW został przyjęty przy głosach:   

za: 31,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

PORZĄDEK OBRAD 

XVIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

25 kwietnia 2016 r.  

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/363/15 SWW z dnia 21 grudnia 2015 r. 

w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 

+ AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU. /druk nr 1/    

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/362/15 SWW z dnia 21 grudnia 2015 r. 

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 

rok i lata następne + AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU. /druk nr 2/  

6. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do 

Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERIN). /druk nr 3/  
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7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania statutu Wojewódzkiemu 

Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra 

Piotrowskiego w Gnieźnie. /druk nr 4/ 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania statutu Wojewódzkiemu 

Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. /druk nr 5/ 

9.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania statutu Wojewódzkiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. /druk nr 6/ 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim 

Szpitalu Zespolonym w Koninie. /druk nr 7/ 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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 8/ 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim 

Szpitalu Zespolonym w Lesznie. /druk nr 9/ 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Szpitalu 

Wojewódzkim w Poznaniu. /druk nr 10/ 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Poznańskim 

Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. /druk nr 11/ 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim 

Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. /druk nr 12/ 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim 

Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu. /druk nr 13/ 

https://e-radni.umww.pl/index.php?m=wflow&details=1&id=8110
https://e-radni.umww.pl/index.php?m=wflow&details=1&id=8110
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17. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zadań, na które w 2016 roku przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane 

samorządowi województwa. /druk nr 14/  

18. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Słupeckiemu - 

organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy. /druk nr 15/  

19. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi 

Ostrzeszowskiemu - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach. 

/druk nr 16/  

20. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Żerków - 

organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie. /druk nr 17/  

21. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Mieścisko - 

organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie. /druk nr 18/  

22. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków - 

organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie. /druk nr 19/  

23. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Borek 

Wielkopolski - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie.  

/druk nr 20/  

24. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Koźmin 

Wielkopolski - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie 

Wielkopolskim. /druk nr 21/  

25. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego.  

/druk nr 22/  
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26. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum 

Okręgowym im. Stanisława Staszica w Pile. /druk nr 23/  

27. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum 

Narodowym Rolnictwa i Przemysłu  Rolno – Spożywczego w Szreniawie. /druk nr 24/  

28. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum 

Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. /druk nr 25/  

29. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum 

Okręgowym w Lesznie. /druk nr 26/ 

30. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w składzie Rady Muzeum przy Muzeum 

Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. /druk nr 27/  

31. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie 

Wielkopolskim do 2020 r. /druk nr 28/ 

32. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy 

Sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2016 – 2018”, realizowanego 

w oparciu o środki „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”. /druk nr 29/ 

33. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego. /druk nr 30/ 

34. Informacja o wykonaniu zadań na drogach Województwa Wielkopolskiego w 2015 

roku. /druk nr 31/  

35. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania 

przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, 

położonymi w granicach administracyjnych Gminy Chodzież, Gminie Chodzież.  

/druk nr 32/  

36. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Województwo 

Wielkopolskie dla Gminy Łubowo i zawarcia w tej sprawie umowy. /druk nr 33/  

37. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

w uchwale Nr XIV/399/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 

2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie Powiatu 

Pilskiego odcinków dróg wojewódzkich. /druk nr 34/ 
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38. Podjęcie uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej 

w Poznaniu Filia w Grodzisku Wielkopolskim – z AUTOPOPRAWKĄ /druk nr 35/  

39. Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, 

dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

/druk nr 36/  

40. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb 

przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. /druk nr 37/  

41. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: jednorazowych stypendiów 

naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego. /druk nr 38/  

42. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli 

w Kaliszu. /druk nr 39/  

43. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli  

w Poznaniu. /druk nr 40/  

44. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

w Lesznie. /druk nr 41/  

45. Projektu uchwały w sprawie: nadania Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

w Pile. /druk nr 42/  

46. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

w Koninie. /druk nr 43/  

47. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności Wielkopolskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Poznaniu za 2015 rok. /druk nr 44/ 

47A. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. 

47B. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących 

komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

47C. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy  

z Radnym Województwa Wielkopolskiego. 

48. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku. /druk nr 45/ 
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49. Interpelacje i zapytania radnych. 

50. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 3. Wybór sekretarzy obrad. 

Sekretarzami obrad zostali wybrani przy głosach:  

za: 31,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

 radni: Małgorzata Waszak oraz Karol Kozan.  

Przewodnicząca Sejmiku WW Zofia Szalczyk poinformowała radnych Województwa 

Wielkopolskiego, iż w związku z ogłoszeniem w dniu 12 kwietnia 2016 r. w Dzienniku 

Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 486) zachodzi konieczność uwzględnienia aktualnej promulgacji 

ustawy o samorządzie województwa na dzień podejmowania uchwał przez Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego na sesji w dniu 25 kwietnia 2016 r. Powiedziała, że 

przewidziane w porządku obrad XVIII Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 

25 kwietnia 2016 r. projekty uchwał, sporządzone jeszcze przed dniem ogłoszenia 

obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, powinny zatem zawierać  

w określeniu promulgacji ustawy o samorządzie województwa stan aktualny, czyli:  

„(DZ. U. z 2016 r. poz. 486)”, zamiast dotychczasowego stanu rzeczy, czyli:  

„(Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 ze zm.)”.  

Ad. 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/363/15 SWW z dnia  

21 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 

rok 2016 + AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 31,  

przeciw: 0,  
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wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/454/16 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad. 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/362/15 SWW z dnia  

21 grudnia 2015 r.w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne + AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 31,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/455/16 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do 

Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERIN). 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 31,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/456/16 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania statutu 

Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka"  

im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.  

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW.  
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Radny Zbigniew Czerwiński powiedział, że z informacji, jakie uzyskał wynika, iż 

dyrektor Barbara Trafarska w miesiącu czerwcu chce przejść na emeryturę. Dodał, iż nie ma 

żadnych informacji, aby już był wyznaczony zastępca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" i jakie kompetencje będzie posiadał. 

Wspomniał, że do tej pory w strukturze organizacyjnej jednostki nie było stanowiska zastępcy 

dyrektora ds. organizacyjno-ekonomicznych. Zaznaczył, iż sytuacja finansowa Szpitala nie 

jest dobra (w 2015 r. przyniósł stratę). Zdaniem klubu PiS powyższe zmiany nie powinny być 

wprowadzane przed wyłonieniem nowego dyrektora jednostki. Przypomniał, że jakiś czas 

temu to stanowisko zostało zlikwidowane, a obowiązki częściowo przejęła dyrektor Barbara 

Trafarska, (pozostałe zostały powierzone innym osobom). Podkreślił, iż Wojewódzki Szpital 

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" nie jest doinwestowywany znaczącymi 

kwotami, a ma kluczowe znaczenie, ponieważ jest to największy szpital psychiatryczny  

w Województwie Wielkopolskim. Radny zaproponował wycofanie powyższego punktu  

z porządku obrad kwietniowej sesji Sejmiku WW i ponowne wprowadzenie po wyłonieniu 

nowego dyrektora jednostki oraz po zapoznaniu się z jego kompetencjami oraz planami 

zarządzania Szpitalem.  

Radny Dariusz Szymczak zapytał dlaczego taka zmiana w statucie Wojewódzkiego 

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" ma nastąpić już na kwietniowej 

sesji Sejmiku WW. Zdaniem radnego tworzenie dodatkowego stanowiska zastępcy dyrektora 

w szpitalu, w którym są już trzy takie stanowiska, i którego sytuacja finansowa nie jest dobra 

(w 2015 r. przyniósł stratę) nie powinno mieć miejsca. Zapytał o przyczynę zmiany statutu 

powyższej jednostki.  

Członek Zarządu Leszek Wojtasiak poinformował, że poprzedni wniosek  

o likwidację tego stanowiska wpłynął od dyrektor Barbary Trafarskiej, ponieważ stwierdziła, 

że sama będzie nadzorować kwestie administracyjne i inwestycje w Szpitalu. Dodał, iż 

wówczas Sejmik Województwa Wielkopolskiego przychylił się do tego wniosku i przyjął 

nową strukturę organizacyjną jednostki. Powiedział, że dyrektor „Dziekanki” choruje od 

ponad miesiąca i po rozmowach z nią przeprowadzonych nic nie wskazuje na to, aby miała  

w niedługim czasie wrócić do pracy. Zapewnił, iż Zarząd WW jest świadomy tego, iż sytuacja 

Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" jest coraz 

bardziej poważna, a jednostka ma coraz większe problemy z zarządzaniem. Zaznaczył, że 

uzgodnienie kwestii pozamedycznych, dotyczących zarządzania Szpitalem (plan 

inwestycyjny, konieczność wprowadzenia zmian i inne sprawy administracyjne) z zastępcą 
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dyrektora ds. Lecznictwa jest bardzo trudne. Zdaniem Członka Zarządu nie można czekać tak 

długo. Poinformował, iż dyrektor Barbara Trafarska nie złożyła aktualnie żadnego wniosku  

w sprawie  przejścia na emeryturę, pomimo, że już od ponad dwóch lat posiada uprawnienia 

emerytalne. Podkreślił, że aktualnie trudno jest nadzorować i zarządzać tą jednostką. 

Powiedział, iż planowane jest wprowadzenie takich rozwiązań w Wojewódzkim Szpitalu dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka", aby po powrocie dyrektor Barbary Trafarskiej 

uzupełnić stan zatrudnienia i wprowadzić pewne zmiany administracyjne i inwestycyjne.   

Radny Zbigniew Czerwiński powiedział, iż informację o zamiarze przejścia na 

emeryturę dyrektor Barbary Trafarskiej uzyskał od pracowników Wojewódzkiego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka". Zdaniem radnego w sytuacji, gdy dyrektor 

jednostki nabyła uprawnienia emerytalne oraz nie ma dobrego stanu zdrowia, nie ma 

przeszkód aby rozpocząć procedurę przygotowania do konkursu na wyłonienie dyrektora 

Szpitala Wojewódzkiego w Gnieźnie. Podkreślił, że nie spotkał się z sytuacją, aby dyrektor 

Barbara Trafarska kiedykolwiek unikała kontaktu z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Wielkopolskiego. Zapewnił, iż dyrektor „Dziekanki” zależy na dobrym funkcjonowaniu 

jednostki. Stwierdził, że nowo wybrany dyrektor powinien zaproponować odpowiednią 

strukturę organizacyjną jednostki, dostosowaną do jego kompetencji. Ponownie 

zawnioskował o wycofanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania 

statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka"  

im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie z porządku obrad kwietniowej sesji Sejmiku WW.  

Członek Zarządu Leszek Wojtasiak powiedział, że zarówno on, jak i Członkowie 

Rady Społecznej Szpitala rozmawiali z dyrektor Barbarą Trafarską o zamiarze przejścia na 

emeryturę. Dodał, iż dyrektor „Dziekanki” systematycznie od około roku informuje Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego o zamiarze przejścia na emeryturę i zawsze gdy zbliża się 

wyznaczony przez nią termin zakończenia stosunku pracy, przekłada ona przejście na 

emeryturę na inny dalszy termin. Zaznaczył, że podczas ostatniej rozmowy z dyrektor 

Barbarą Trafarską poinformowała, iż przejdzie na emeryturę z końcem roku 2016. Podkreślił, 

iż sytuacja jednostki nie pozwala na to, aby dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Gnieźnie 

zarządzała nim poprzez kontakt telefoniczny. Powiedział, że sytuacja jest coraz bardziej 

poważna i należy myśleć o radykalnych krokach w sprawie sposobu zarządzania jednostką.  

Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk poddała pod głosowanie wniosek o wycofanie 

z porządku obrad punktu podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania statutu 
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Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka"  

im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.  

Wniosek został odrzucony przy głosach:  

za: 7,  

przeciw: 23,  

wstrzymujących: 3.  

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 26,  

przeciw: 6,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała Nr XVIII/457/16 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad. 8.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania statutu 

Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego  

w Kościanie. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW.  

Radny Dariusz Szymczak odniósł się do uzasadnienia powyższego projektu uchwały, 

w którym jest mowa, że projekt zmiany statutu został wprowadzony zaleceniami 

pokontrolnymi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zapytał jakie były zalecenia i czy 

wszystkie zostały wzięte pod uwagę podczas prac nad zmianą statutu.  

Członek Zarządu Leszek Wojtasiak poprosił o udzielenie odpowiedzi przez dyrektora 

Departamentu Zdrowia Leszka Sobieskiego.  

Dyrektor Departamentu Zdrowia Leszek Sobieski powiedział, że wniosek o zmianę 

statutu został przesłany przez dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego  

im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Zdaniem dyrektora wszystkie zalecenia pokontrolne 

Wojewody Wielkopolskiego w całości zostały uwzględnione w zmienionym statucie 

jednostki. Poinformował, iż kontroli i zmianom podlegała struktura organizacyjna  

i dostosowanie jej do wymogów kadrowych oraz kontraktowych Szpitala Wojewódzkiego  

w Kościanie. Dodał, że w związku z urzędowymi projektami informatycznymi została także 

wprowadzona sekcja informatyki, odpowiadająca temu, czego oczekujemy od ww. jednostki 

na tym etapie działania.  
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Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 32,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/458/16 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 Ad. 9.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania statutu 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 31,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/459/16 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Ad. 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim 

Szpitalu Zespolonym w Koninie. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 31,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/460/16 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

https://e-radni.umww.pl/index.php?m=wflow&details=1&id=8110
https://e-radni.umww.pl/index.php?m=wflow&details=1&id=8110
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Ad. 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/461/16 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Ad. 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim 

Szpitalu Zespolonym w Lesznie. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/462/16 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad. 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Szpitalu 

Wojewódzkim w Poznaniu. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 
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Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 32,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała Nr XVIII/463/16 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad. 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Poznańskim 

Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/464/16 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad. 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim 

Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 30,  

przeciw: 3,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/465/16 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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Ad. 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej 

działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim 

Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/466/16 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zadań, na które w 2016 roku przeznacza 

się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane 

samorządowi województwa. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/467/16 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Słupeckiemu - 

organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 
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za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/468/16 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi 

Ostrzeszowskiemu - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/469/16 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Żerków - 

organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/470/16 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  
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Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Mieścisko - 

organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/471/16 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków - 

organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/472/16 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

Ad. 23. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Borek Wielkopolski 

- organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 
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za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/473/16 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

Ad. 24. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Koźmin 

Wielkopolski - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie 

Wielkopolskim. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/474/16 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

Ad. 25. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/475/16 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  
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Ad. 26. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum 

Okręgowym im. Stanisława Staszica w Pile. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/476/16 stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

Ad. 27. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum 

Narodowym Rolnictwa i Przemysłu  Rolno – Spożywczego w Szreniawie. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/477/16 stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

Ad. 28. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum 

Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  
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Uchwała Nr XVIII/478/16 stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

Ad. 29. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum 

Okręgowym w Lesznie. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/479/16 stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  

Ad. 30. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w składzie Rady Muzeum przy Muzeum 

Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/480/16 stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  

Ad. 31. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki  

w Województwie Wielkopolskim do 2020 r. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  
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przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/481/16 stanowi załącznik nr 30 do protokołu.  

Ad. 32. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego Programu Rozwoju 

Bazy Sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2016 – 2018”, realizowanego 

w oparciu o środki „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/482/16 stanowi załącznik nr 31 do protokołu.  

Ad. 33. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez 

Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/483/16 stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  

Ad. 34. Informacja o wykonaniu zadań na drogach Województwa Wielkopolskiego  

w 2015 roku. 

Sejmik przyjął informację do wiadomości.  
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Ad. 35. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania 

przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, 

położonymi w granicach administracyjnych Gminy Chodzież, Gminie Chodzież. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/484/16 stanowi załącznik nr 33 do protokołu.  

Ad. 36. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Województwo 

Wielkopolskie dla Gminy Łubowo i zawarcia w tej sprawie umowy. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/485/16 stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  

Ad. 37. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia 

prawa w uchwale Nr XIV/399/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  

25 stycznia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie 

Powiatu Pilskiego odcinków dróg wojewódzkich. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 
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za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/486/16 stanowi załącznik nr 35 do protokołu.  

Ad. 38. Podjęcie uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Publicznej Biblioteki 

Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Grodzisku Wielkopolskim – z AUTOPOPRAWKĄ 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 32,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała Nr XVIII/487/16 stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

Ad. 39. Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół  

i placówek, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW.  

Radny Sławomir Hinc powiedział, że podczas obrad Komisji Edukacji i Nauki była 

przedstawiona informacja, że powyższy regulamin jest w pełni uzgodniony i akceptowany 

przez związki zawodowe. Zapytał, czy związki zawodowe nadal podtrzymują akceptację 

regulaminu.   

Członek Zarządu Marzena Wodzińska powiedziała, że tak jak zostało przedstawione 

na Komisji Edukacji i Nauki wszystkie punkty regulaminu były uzgodnione ze związkami 

zawodowymi. Dodała, iż taką informację otrzymała od dyrektor Departamentu Edukacji  

i Nauki.  

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  
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przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/488/16 stanowi załącznik nr 37 do protokołu.  

Ad. 40. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb 

przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/489/16 stanowi załącznik nr 38 do protokołu.  

Ad. 41. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: jednorazowych stypendiów 

naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego.  

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/490/16 stanowi załącznik nr 39 do protokołu.  

Ad. 42. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Doskonalenia 

Nauczycieli w Kaliszu. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 
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Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/491/16 stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  

Ad. 43. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Doskonalenia 

Nauczycieli  w Poznaniu. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/492/16 stanowi załącznik nr 41 do protokołu.  

Ad. 44. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Lesznie. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/493/16 stanowi załącznik nr 42 do protokołu.  
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Ad. 45. Projektu uchwały w sprawie: nadania Statutu Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Pile. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/494/16 stanowi załącznik nr 43 do protokołu.  

Ad. 46. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Koninie. 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/495/16 stanowi załącznik nr 44 do protokołu.  

Ad. 47. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności Wielkopolskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu za 2015 rok. 

Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości.  

Przewodnicząca Zofia Szalczyk na wniosek Klubu Radnych PO zarządziła 

czterdziestopięciominutową przerwę w obradach Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego.  
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Ad. 47A. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  

Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk poinformowała, iż powyższy projekt uchwały 

został rozdany radnym w trakcie przerwy w obradach. Zwróciła uwagę, że w punkcie 13 pod 

podpunktem j) jest błąd, gdyż radna Bożena Nowacka ma być członkiem Komisji Zdrowia  

i Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego przekreślenie jest nieważne. Poinformowała, iż  

w projekcie uchwały Sejmiku WW nastąpiły zmiany związane z utworzeniem dwóch nowych 

Komisji: Rodziny i Polityki Społecznej oraz Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.  

Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk odczytała skład Komisji Rodziny i Polityki 

Społecznej:  

– Czerwiński Zbigniew  

– Ignasiński Włodzimierz  

– Jankowiak Wojciech  

– Kaźmierczak Mirosława  

– Kozan Karol  

– Wodzińska Marzena  

– Nowacka Bożena  

Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk odczytała skład Komisji Zdrowia  

i Bezpieczeństwa Publicznego:  

– Berendt Jarosław  

– Bierła Leszek  

– Czerwiński Zbigniew 

– Hinc Sławomir  

– Itman Zofia   

– Kado Jerzy  

– Kaźmierczak Mirosława 

– Majda Anna 

– Nowacka Bożena  

– Sokołowska Tatiana   

– Wodzińska Marzena 

– Wojtasiak Leszek   

– Żelanowski Rafał   
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Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk zapytała, czy ktoś z radnych chce zgłosić 

akces do ww. komisji.  

Radny Ryszard Grobelny zgłosił swój akces do Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego.  

Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk przyjęła wniosek radnego Ryszarda 

Grobelnego o wpisanie go do składu osobowego Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego.  

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/496/16 stanowi załącznik nr 45 do protokołu.  

Radny Rafał Żelanowski zgłosił wniosek o półgodzinną przerwę w obradach Sejmiku 

WW.  

Radny Wiesław Szczepański zwrócił uwagę, że poprzednia przerwa w sesji Sejmiku 

WW trwała ok. godziny. Wyraził sprzeciw wobec wniosku przedmówcy. Zawnioskował,  

o głosowanie prośby radnego Rafała Żelanowskiego. Zapewnił, iż ustalenia w sprawie 

Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych zostały poczynione już 

wcześniej.  

Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk poddała pod głosowanie wniosek radnego 

Rafała Żelanowskiego w sprawie półgodzinnej przerwy w obradach Sejmiku WW.  

Wniosek został przyjęty przy głosach:  

za: 22,  

przeciw: 6,  

wstrzymujących: 5.  

Przewodnicząca Zofia Szalczyk na wniosek radnego Rafała Żelanowskiego 

występującego w imieniu klubu radnych PO zarządziła półgodzinną przerwę  

w obradach Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  
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Ad. 47B. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących  

i Wiceprzewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  

Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk powiedziała, że należy powierzyć funkcję 

Przewodniczących i Wiceprzewodniczących dwóch nowych Komisji: Rodziny i Polityki 

Społecznej oraz Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Przewodnicząca poprosiła  

o zgłaszanie kandydatur na ww. stanowiska. Poinformowała, iż wybór Przewodniczącego  

i Wiceprzewodniczącego każdej z komisji będzie poddany pod głosowanie cząstkowe,  

a następnie podjęta zostanie uchwała w sprawie wyboru Przewodniczących  

i Wiceprzewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  

Radny Dariusz Szymczak zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa Czerwińskiego do 

pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.  

Radny Rafał Żelanowski zgłosił kandydaturę radnej Bożeny Nowackiej do pełnienia 

funkcji Wiceprzewodniczącej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.  

Radny Zbigniew Czerwiński wyraził zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego 

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.  

Radna Bożena Nowacka wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącej 

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.  

Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk poddała pod głosowanie powierzenie funkcji 

Przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w osobie radnego Zbigniewa 

Czerwińskiego oraz funkcji Wiceprzewodniczącej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej  

w osobie radnej Bożeny Nowackiej.  

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Radny Julian Jokś w imieniu klubu radnych PO i PSL zgłosił kandydatury radnej 

Anny Majdy do pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego oraz radnego Rafała Żelanowskiego do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego 

Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.  

Radny Dariusz Szymczak podkreślił, że w kwestii pełnienia funkcji 

Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Przewodniczący 

Klubów Radnych poczynili na konwencie inne ustalenia.  

Radny Wiesław Szczepański wyraził żal, że Przewodniczący klubu radnych PO nie 

poinformował pozostałych Przewodniczących klubów radnych o zmianach ustaleń 



 31 

poczynionych na konwencie. Dodał, iż radni powinni zostać o powyższym fakcie 

poinformowani przed głosowaniem, a nie w trakcie głosowania.  

Radny Rafał Żelanowski przeprosił za zaistniałą sytuację. Powiedział, że konsensusu 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

nie zdążyli uzyskać w dogodnym czasie, aby móc poinformować pozostałych 

Przewodniczących klubów radnych.  

Radna Anna Majda wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącej Komisji 

Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.  

Radny Rafał Żelanowski wyraził zgodę na pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego 

Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.  

Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk poddała pod głosowanie powierzenie funkcji 

Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w osobie radnej Anny 

Majdy oraz funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

w osobie radnego Rafała Żelanowskiego.  

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Radny Rafał Żelanowski przyznał, iż nie zdążył jeszcze złożyć pisma w sprawie 

zrzeczenia się pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej, zadeklarował 

ustnie, w obecności radnych Województwa Wielkopolskiego, że rezygnuje z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej.  

Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk przyjęła ustną rezygnację radnego Rafała 

Żelanowskiego i poprosiła o wskazanie kandydatury do pełnienia funkcji 

Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej.  

Radny Julian Jokś zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Grobelnego do pełnienia 

funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej.  

Radny Ryszard Grobelny wyraził zgodę na pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego 

Komisji Budżetowej.  

Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk poddała pod głosowanie obsadzenie funkcji 

Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej w osobie radnego Ryszarda Grobelnego.  

za: 33,  

przeciw: 0,  
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wstrzymujących: 0.  

Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk poddała pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego.  

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/497/16 stanowi załącznik nr 46 do protokołu.  

Ad. 47C. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku 

pracy z Radnym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodnicząca poinformowała, iż radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 32,   

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1.  

Radna Mirosława Kaźmierczak poprosiła o reasumpcję głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym 

Województwa Wielkopolskiego. Poinformowała, iż projekt uchwały dotyczy jej osoby i nie 

chce brać udziału w głosowaniu. Radna poprosiła o wyłączenie jej osoby z głosowania.  

Radny Wiesław Szczepański zapytał dlaczego radna Mirosława Kaźmierczak chce 

zostać wyłączona z głosowania nad projektem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na 

rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Województwa Wielkopolskiego. Dodał, iż 

obowiązkiem radnego jest głosowanie nad projektami uchwał i branie udziału w każdym 

głosowaniu. Zaznaczył, że jeśli uchwała dotyczy radnej Mirosławy Kaźmierczak to mogła 

wstrzymać się od głosowania.  

Radna Mirosława Kaźmierczak odpowiedziała, że wstrzymała się od głosu, ale nie 

chce aby uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym 

Województwa Wielkopolskiego została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym.  

Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk po zasięgnięciu opinii prawników powiedziała, 

że radna Mirosława Kaźmierczak ma prawo poproszenia o reasumpcję głosowania  

i wyłączenia jej osoby z głosowania nad projektem uchwały.  
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Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 32,   

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XVIII/498/16 stanowi załącznik nr 47 do protokołu.  

Ad. 48. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku. 

Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości.  

Ad. 49. Interpelacje i zapytania radnych.  

a) Kazimierz Pałasz 

 - Radny, na wniosek Burmistrza Miasta Sompolno, skierował interpelację w sprawie 

pomocy w budowie ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 263 i 266  

w Sompolnie. Poinformował, iż władze miasta złożyły już stosowny wniosek, jednakże 

mówca zaapelował o zmianę stanowiska Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Poznaniu i przychylenie się Zarządu Województwa Wielkopolskiego do prośby władz 

Sompolna. 

Uzgodniono, iż odpowiedź będzie udzielna w formie pisemnej. 

b) Włodzimierz Ignasiński 

  - Mówca odniósł się do pisma Burmistrza Trzcianki, jakie otrzymali radni 

województwa wielkopolskiego, a dotyczącego możliwości budowy obwodnicy Trzcianki. 

Radny przypomniał, że w Trzciance krzyżują się dwie drogi wojewódzkie – w tym jedna, 

która jest alternatywną drogą prowadząca z południa Wielkopolski nad morze. Ponadto, radny 

poinformował, że burmistrz deklaruje wykup gruntów pod inwestycję, a rada miejska podjęła 

uchwałę w związku ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Szereg argumentów prezentowanych przez władze Trzcianki, potwierdzają wniosek  

o możliwość wpisania ww. inwestycji w plany inwestycyjne województwa wielkopolskiego. 

Radny poprosił o informację czy ww. inwestycja będzie mogła być wpisana do planów 

inwestycyjnych województwa wielkopolskiego? Jeśli tak, to w jakim czasie będzie to 

możliwe? Jakie warunki będzie musiał spełnić samorząd trzcianecki, aby doczekała się 

realizacji? 

Uzgodniono, iż odpowiedź będzie udzielna w formie pisemnej. 
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c) Mikołaj Grzyb 

 - Radny złożył pisemną interpelację w sprawie wynagrodzeń w Ośrodku 

Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu.  

(Treść interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia) 

d) Zbigniew Czerwiński 

- Mówca podniósł kwestię odpowiedzi na interpelację złożoną przez byłego radnego 

SWW Krzysztofa Ostrowskiego podczas VI Sesji SWW w dniu 27 kwietnia 2015 r.,  

a dotyczącą prywatyzacji Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu. 

Przypomniał, że kwestia ta wzbudziła kontrowersje na odbywającej się przed Sesją Komisji 

Rewizyjnej SWW. Poprosił o wyjaśnienie, które departamenty przygotowywały odpowiedź 

na ww. interpelację, którą podpisał Wicemarszałek Wojciech Jankowiak (DZ-I.0003.4.2015  

z dn. 25.05.2015 r.)? 

Uzgodniono, iż odpowiedź będzie udzielna w formie pisemnej. 

 Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak zapewnił, że 

zawsze udziela informacji w oparciu o najlepszą wiedzę, jaką dysponuje. Przypomniał, iż 

sygnatura pisma wskazuje departament przygotowujący odpowiedź.  

e) Mirosława Kaźmierczak 

- Radna złożyła pisemną interpelację w sprawie programu profilaktycznego dla 

chorych  na cukrzycę. 

(Treść interpelacji stanowi załącznik do niniejszego zestawienia) 

f) Sławomir Hinc 

- Mówca odniósł się do swojej interpelacji złożonej na XVI Sesji SWW w dniu  

21 marca br. w sprawie finansowania produkcji i dystrybucji filmu pt. Hiszpanka. Podkreślił, 

że otrzymana odpowiedź jest bardzo ogólna jeśli chodzi o wydatkowanie środków przez 

Film-Art. Po złożeniu ww. interpelacji radny otrzymał kilka telefonów od filmowców, którzy 

zwrócili uwagę na wybór komisji konkursowej. Mając na względzie troskę o wydatkowanie 

środków przeznaczonych na Hiszpankę, mówca poprosił o dodatkowe wyjaśnienie w kwestii, 

w jaki sposób odbywał się wybór i przygotowanie tejże komisji konkursowej? Z posiadanych 

informacji wynika, że do komisji nie należeli ludzi zajmujących się branżowo produkcją 

filmową. Pani Agnieszka Odorowicz dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej nie jest 
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osobą, która zajmuje się tego typu filmami. Podkreślił, że w żaden sposób nie neguje 

autorytetu osób, które w tej komisji zasiadały. Zazwyczaj jednak tego typu komisje złożone są 

z osób, które tworzą filmy. W przypadku Hiszpanki tak się jednak nie stało, co przełożyło się 

na konsekwencje w postaci słabych ocen tej produkcji. Z jednej strony, ta procedura ma 

pokazać troskę o wydatkowanie środków publicznych, a z drugiej to, w jaki sposób od 

początku Zarząd przykładał uwagę, żeby wydatkowanie środków było zgodne z zapisem 

budżetowym. Na zakończenie poprosił o informacje dotyczące wyboru komisji konkursowej  

i podstaw do jej zwołania. 

Radny poprosił o odpowiedź w formie pisemnej. 

 Marszałek Marek Woźniak zwrócił uwagę, że wiele rzeczy w kwestii Hiszpanki było 

już badanych i wyjaśnianych. Nie powinniśmy opierać się na opiniach środowiska filmowego, 

gdyż główny zarzut wynikający z tych opinii to to, że akurat ta osoba, a nie inna, otrzymała 

środki finansowe na realizację produkcji. W związku z tym, wiele osób ze środowiska 

filmowego wyszukuje najróżniejsze argumenty za tym, żeby to kwestionować. Komisję 

konkursową powołał dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, czyli osoba najbardziej 

kompetentna do powoływania tego typu komisji, gdyż miała na ten cel przekazać znaczą 

kwotę pieniędzy z budżetu państwa. Cały proces produkcji filmu – od pomysłu do jego 

realizacji – był pod ścisła kontrolą PISF. Ideę filmu przedstawiono dyrektor PISF, która 

wzięła na siebie cały proces zorganizowania tej produkcji, jako osoba najbardziej do tego 

upoważniona. Mówca przypomniał, że PISF w ostatnich latach realizował całą polską 

produkcję filmową, dlatego stawianie zarzutów, jakoby nie jest to najbardziej kompetentna 

instytucja, jest kuriozalne. Branża filmowa twierdzi, że dzięki PISF w ogóle polska 

kinematografia jest na ekranach i zyskała tylu widzów, mimo że nie wszystkie produkcje 

cieszą się najwyższą renomą. Marszałek odniósł się także do plebiscytu Węże, w ramach 

którego przyznaje się nagrody najgorszym filmom – sam plebiscyt jest dość kontrowersyjny  

i niejednokrotnie przyznawane nagrody wynikają z zawiści czy zazdrości tego środowiska. 

Przypomniał, że Hiszpanka otrzymała Węża za plakat, a nie samą produkcję. Na zakończenie, 

mówca zapewnił, że komisja konkursowa została sformowana z osób najbardziej 

kompetentnych: Grażyna Torbicka, Michał Merczyński, prof. Marek Hendrykowski,  

prof. Lech Trzeciakowski. Ponadto podkreślił, że Hiszpanka jest filmem inspirowanym 

powstaniem wielkopolskim, jednak nie osiągnął jednego celu – masowej publiczności. W tym 

czasie masowa publiczność wybrała film Wkręceni 2, który otrzymał Węża za opowieść 

filmową. Zapewnił, że wszelkie kwestie finansowe dotyczące Hiszpanki są transparentne  
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i w razie potrzeby będą przedstawione. Zaapelował, aby zachować umiar w dyskusji, co  

w branży filmowej jest dobre, a co nie, kto jest kompetentny, a kto nie.  

 Radny Sławomir Hinc odniósł się do wypowiedzi przedmówcy i jeszcze raz 

podkreślił, że nikt nie kwestionuje wiedzy i kompetencji członków komisji w obszarach  

w których się specjalizują. Czym innym jest specjalizacja wybitnego historyka, a czym innym 

jest to, że na podstawie kilku stron opisu trzeba stwierdzić jaką wartość ma dzieło, które 

będzie tworzone. PISF jest o tyle specyficzną instytucją w przypadku tej komisji 

konkursowej, że zawsze przy podziale środków w ramach PISF, powołują komisje z ludzi, 

którzy są specjalistami w danej branży i którzy potrafią merytorycznie ten krótki zarys filmu 

ocenić. Z tego wynika właśnie złożona przez radnego interpelacja – błędy leżące u podstaw, 

które potem przełożyły się na produkcję Hiszpanka. Zgodził się, że niektóre głosy  

w dyskusjach mogą być wynikiem zazdrości czy zawiści, jednak wiele z uwag kierowanych 

względem Hiszpanki jest trafnych. Niezależnie od dyskusyjnej formy nagród Węże, sama 

nominacja za najbardziej zmarnowany budżet już budzi pewne obawy. Film ten powinien 

mówić w jasny sposób o powstaniu i być prezentowany uczniom w szkołach, tak się jednak 

nie stało.  

g) Dariusz Szymczak 

- Radny odniósł się do wypowiedzi radnego Z. Czerwińskiego oraz dyskusji toczonej 

podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej SWW, a dotyczącej prywatyzacji OPEN. Poprosił  

o informację kiedy i w jakiej formie podjęta została decyzja i uchwała Zarządu o tym, że 

samorząd województwa będzie posiadał poniżej 50% udziałów w spółce OPEN S.A.? Takie 

pytanie padało na Komisji Rewizyjnej, jednak odpowiedzi były niejasne. 

Radny poprosił o odpowiedź w formie pisemnej. 

Ad. 50. Zamknięcie posiedzenia. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk 

zamknęła XVIII sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

Protokół sporządziła:  

Patrycja Burakowska 


