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PROTOKÓŁ NR XXXVII/17 

XXXVII sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z 23 października 2017 r. 

 

XXXVII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się  

23 października 2017 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 XXXVII 

Sesji SWW wzięło udział 33 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, by do porządku obrad 

wprowadzić:  

− Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska o ogłoszeniu roku 2018 

w Wielkopolsce Rokiem Powstania Wielkopolskiego (jako punkt 17A).  

Wniosek został przyjęty poprzez aklamację.    

− Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie rozpatrzenia 

skargi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta na Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego w związku z rozstrzygnięciem konkursu na wybór strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność i ograniczeniem dostępu do informacji 

publicznej (jako punkt 17B).   

Wniosek został przyjęty przy głosach:   

za: 23,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Cały uzupełniony porządek obrad XXXVII Sesji SWW został przyjęty przy głosach:   

za: 23,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  
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PORZĄDEK OBRAD XXXVII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO. 23 pa ździernika 2017 r.  

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 

4. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę Nr XXV/702/16 SWW z dnia 19.12.16 r. 

w sprawie: uchwały budżetowej WW na rok 2017. /druk nr 1/  

5. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne (+ autopoprawka).  

/druk nr 2/  

6. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 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 V edycji konkursu 

„Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. /druk nr 3/  

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo 

Wielkopolskie Miastu Poznań. /druk nr 4/  

8. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. /druk nr 5/  

9. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: uchwalenia 

Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2018. /druk nr 6/  

10. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: aktualizacji 

programu usuwania azbestu dla województwa wielkopolskiego. /druk nr 7/  

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Krotoszyńskiemu, Powiatowi 

Pilskiemu, Powiatowi Wągrowieckiemu i Powiatowi Złotowskiemu zadań samorządu 

województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania 

używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci 

i młodzież. /druk nr 8/  
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12. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie likwidacji 

Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. /druk nr 9/  

13. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji 

Wijewo. /druk nr 10/  

14. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zmiany statutu 

Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. /druk nr 11/  

15. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów 

Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. /druk nr 12/  

16. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Centrum Rehabilitacji 

im. prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej. /druk nr 13/  

17. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie rozpatrzenia 

ponownej skargi na działania Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020.  

/druk nr 14/  

17A. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska o ogłoszeniu roku 2018 

w Wielkopolsce Rokiem Powstania Wielkopolskiego. /druk nr 20/  

17B. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie rozpatrzenia 

skargi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta na Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego w związku z rozstrzygnięciem konkursu na wybór strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność i ograniczeniem dostępu do informacji 

publicznej. /druk nr 19/  

18. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017, w tym 

o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach, dla których organem prowadzącym 

jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. /druk nr 15/  

19. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych i informacja w sprawie 

oświadczeń majątkowych złożonych przez wicemarszałków województwa, członków 

zarządu województwa, skarbnika województwa, kierowników wojewódzkich 

samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje 

administracyjne w imieniu Marszałka Województwa. /druk nr 16/  

20. Sprawozdanie z realizacji interpelacji i zapytań zgłoszonych przez Radnych 

Województwa Wielkopolskiego V kadencji oraz wniosków zgłoszonych na Komisjach 

Sejmiku w I półroczu 2017. /druk nr 17/  
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21. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku. /druk nr 18/  

22. Interpelacje i zapytania radnych. 

23. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 3. Wybór sekretarzy obrad.  

Sekretarzami obrad zostali wybrani  przy głosach:  

za: 21,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

radni: Marek Sowa  oraz Maciej Wituski.   

Ad. 4. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę Nr XXV/702/16 SWW z dnia 

19.12.16r. w sprawie: uchwały budżetowej WW na rok 2017. 

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

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 23,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXXVII /884/17 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad. 5. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne 

(+autopoprawka). 

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

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 27,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  
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Uchwała Nr XXXVII /885/17 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad. 6. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 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 

V edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. 

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

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 27,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXXVII /886/17 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo 

Wielkopolskie Miastu Poznań. 

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

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 29,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXXVII /887/17 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad. 8. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Ad. 9. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: uchwalenia 

Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2018. 

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: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXXVII /888/17 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad. 10. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: 

aktualizacji programu usuwania azbestu dla 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: 29,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXXVII /889/17 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Krotoszyńskiemu, 

Powiatowi Pilskiemu, Powiatowi Wągrowieckiemu i Powiatowi Złotowskiemu zadań 

samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz 

zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, 

w szczególności przez dzieci i młodzież. 

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: 29,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXXVII /890/17 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Ad. 12. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie likwidacji 

Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urz ądzeń Wodnych 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: 29,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała Nr XXXVII /891/17 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad. 13. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji Wijewo. 

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

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 28,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała Nr XXXVII /892/17 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad. 14. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zmiany 

statutu Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. 

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: 30,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXXVII /893/17 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

Ad. 15. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów 

Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gru źlicy w Wolicy. 

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: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXXVII /894/17 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad. 16. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Centrum Rehabilitacji 

im. prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej. 

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

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 28,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała Nr XXXVII /895/17 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  
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Ad. 17. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

rozpatrzenia ponownej skargi na działania Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 

2014-2020. 

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

Komisji SWW. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 24,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 5.  

Uchwała Nr XXXVII /896/17 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Ad. 17 A. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska o ogłoszeniu roku 2018 

w Wielkopolsce Rokiem Powstania Wielkopolskiego. 

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

Komisji SWW. 

Przewodnicząca Zofia Szalczyk powiedziała, że wniosek o ogłoszenie roku 2018 

w Wielkopolsce Rokiem Powstania Wielkopolskiego został złożony przez wszystkie kluby 

radnych zasiadające w Sejmiku WW. Zaproponowała, aby przyjąć uchwałę poprzez 

aklamację.   

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Uchwała została podjęta poprzez aklamację.  

Uchwała Nr XXXVII /897/17 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

Ad. 17 B. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta na Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego w związku z rozstrzygnięciem konkursu na wybór 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i ograniczeniem dostępu do 

informacji publicznej. 

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: 25,  

przeciw: 1,  

wstrzymujących: 4.  

Uchwała Nr XXXVII /898/17 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Ad. 18. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017, 

w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.  

Sejmik przyjął informację do wiadomości.  

Informacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

Ad. 19. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych i informacja w sprawie 

oświadczeń majątkowych złożonych przez wicemarszałków województwa, członków 

zarządu województwa, skarbnika województwa, kierowników wojewódzkich 

samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje 

administracyjne w imieniu Marszałka Województwa. 

Sejmik przyjął informację do wiadomości.  

Informacja stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

Ad. 20. Sprawozdanie z realizacji interpelacji i zapytań zgłoszonych przez Radnych 

Województwa Wielkopolskiego V kadencji oraz wniosków zgłoszonych na Komisjach 

Sejmiku w I półroczu 2017. 

Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

Ad. 21. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku. 

Radny Dariusz Szymczak odniósł się do strony 12 Sprawozdania i zapisu, iż Zarząd 

WW podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie Pani Izabeli 

Grzybowskiej Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką 

i Dzieckiem w Poznaniu. Zapytał na co Zarząd WW wyraził zgodę dyrektor Izabeli 

Grzybowskiej?  
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Członek Zarządu Maciej Sytek odpowiedział, że uchwała Zarządu WW dotyczy 

zgody na zatrudnienie w Spółce Szpitale Wielkopolski. Poinformował, że dyrektor Izabela 

Grzybowska została wybrana w konkursie, dlatego zaszła taka konieczność. Zapewnił, iż nic 

w tej kwestii się nie zmieniło. Wcześniej funkcjonowała w Spółce jako prezes i nadal te dwie 

funkcje łączy, dlatego Zarząd wyraził zgodę.  

Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Ad. 22. Interpelacje i zapytania radnych.  

a) Marek Sowa  

Radny złożył interpelację pisemną do Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego 

Wojciecha Jankowiaka dotyczącą trudności z wejściem starszych osób do wagonów 

pociągów Spółki Koleje Wielkopolskie. Radny otrzymał zgłoszenie z linii kolejowej nr 14 

pomiędzy Lesznem, a Ostrowem Wielkopolskim, gdzie znajdują się perony niskie przeważnie 

gruntowe (prawdopodobnie ten problem dotyczy również innych linii). Radny zasugerował 

możliwość wykorzystania schodów dostawianych z uwagi, że osoby te rezygnują  

z przejazdu pociągiem ze względu na problemy z wejściem i wyjściem z tychże pociągów na 

wspomnianej linii kolejowej. Perony niskie mają wysokość do 30 centymetrów, a gruntowe są 

może jeszcze niższe, co powoduje, że różnica wysokości pomiędzy gruntem i stopniami jest 

zbyt duża i te osoby mają kłopot. Dotyczy to także innych linii, na przykład pomiędzy 

Lesznem, a Wolsztynem - tak się domyślam, ale zgłoszenie mam z wspomnianej linii nr 14 

pomiędzy Lesznem, a Ostrowem Wielkopolskim.  

b) Andrzej Pospieszyński  

Radny postawił pytanie dotyczące postępu prac nad Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego (prace trwają już trzeci rok). W pierwszym 

i drugim roku tempo prac było większe (w chwili obecnej trwają uzgodnienia i konsultacje). 

Czy występują jakieś problemy dotyczące Planu? Radny poinformował o zapytaniach 

mieszkańców Powiatu Gostyńskiego, zwłaszcza tych, którzy mieszkają na złożach węgla 

brunatnego: czy jest to działanie celowe czy normalna procedura, że nie został jeszcze 

sporządzony projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczący dokumentu 

Planu. Radny zwrócił się z prośbą, zwłaszcza do dyrektora Marka Bryla o udzielenie pisemnej 

odpowiedzi dotyczącej ewentualnych przeszkód prawnych oraz technicznych do 

przygotowania Planu i zakończenia prac nad tym Planem. 
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c) Włodzimierz Ignasiński  

Radny złożył interpelację skierowaną do Wicemarszałka Województwa 

Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka dotyczącą drogi wojewódzkiej nr 123 (Powiat 

czarnkowsko-trzcianecki, gmina Krzyż Wielkopolski), na której konieczne jest dokonanie 

modernizacji (inwestycji, wpisanej w plan tegoroczny). Radny oznajmił, że z tego, co mu 

wiadomo środki przekazane na realizację tej inwestycji są niewystarczające. Radny zapytał 

czy istnieje szansa realizacji tej inwestycji w 2017 roku, ewentualnie w pierwszym półroczu 

2018 roku? Radny zwrócił się z prośbą o jak najszybszą realizację inwestycji ze względu na 

katastrofalny stan drogi stwierdzając, że wykonanie inwestycji dla Gminy Krzyż jest sprawą 

priorytetową, a jej realizacja na tej drodze była wpisana do realizacji na 2017 rok.  

d) Waldemar Witkowski  

Radny oznajmił, że z zadowoleniem przyjął przyjętą przez aklamację uchwałę 

dotyczącą Roku Powstania Wielkopolskiego (Uchwała Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 23 października 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

przez Województwo Wielkopolskie Miastu Poznań). Radny skierował interpelację do 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka (oznajmił, że taka forma wydaje 

mu się najwłaściwsza) w sprawie woli i wpływu Marszałka na wzmocnienie roli Towarzystwa 

Pamięci Powstania Wielkopolskiego, ale także jego zaplecza intelektualnego, które w tym 

Towarzystwie funkcjonuje, w tym również zaplecza profesorskiego przy organizacji 

obchodów stulecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, pytając, czy widzi możliwość, aby 

wzmocnić radę programową filmu, która pracuje, pracowała i myślę będzie jeszcze pracowała 

jakiś czas, filmu o wielkim polskim powstaniu, który ma powstać na to stulecie, na które 

dzisiaj przegłosowaliśmy pół miliona złotych (Komisja Kultury Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego w dniu 23 października 2017 roku wydała pozytywną opinię dotyczącą 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej przez Województwo Wielkopolskie Miastu Poznań na realizację filmu 

dokumentalnego „Wielkie Polskie Powstanie”).  

e) Sławomir Hinc  

Radny postawił pytanie w ramach złożonej interpelacji ustnej w temacie projektu 

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020, który stanowi przedmiot dyskusji zarówno podczas 

posiedzeń Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, jak również 

podczas Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Radny oznajmił, że jak wiemy pewne 

rzeczy zostają już przesunięte z tego powodu, że coś tam się jednak opóźniło i te przesunięcia 

są już wielomiesięczne. W związku z tym w projekcie budżetu Województwa 
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Wielkopolskiego oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego 

musimy dokonywać zmian, bo środków finansowych zaplanowanych na rok bieżący na ten 

projekt nie wykorzystamy. Radny oświadczył, że jego pytanie dotyczy tego (wiadome jest, iż 

wycofali się partnerzy z projektu, o których dyskutowaliśmy już niejednokrotnie) czy taka 

formuła powinna być stosowana, czy to jednak nie jest długofalowe efektywne rozwiązanie. 

Okazało się jednak, że nie było to rozwiązanie najlepsze z możliwych. Radny dodał: Stąd 

moje pytanie no bo wiemy, że partnerzy byli elementem składowym pewnych warunków 

związanych z pozakonkursowym rozstrzygnięciem dotyczącym tego projektu oraz, że: pytanie 

związane jest z tym, co dalej, jeżeli chodzi o postępowanie w ramach tego projektu 

w momencie, kiedy nie mamy już owych partnerów. Radny dodał, że około 

10 października 2017 roku miało dojść do rozstrzygnięć w pierwszym etapie procedury 

przetargowej w ramach projektu. Radny poprosił o informacje, co z tego postępowania 

wynikło i co można już przedstawić w temacie rozwiązań dotyczących postępowania 

konkursowego dotyczącego projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska. Radny zapytał również 

(jako użytkownik różnych przestrzeni w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Wielkopolskiego) o kwestie dotyczące nowego budynku, który był dość kosztowną 

inwestycją. Radny oznajmił, że zainteresowany jest sprawą dotyczącą windy w pionie dla 

pracowników. Stwierdził, że z posiadanych informacji wynika, iż winda ta przynajmniej 

dwukrotnie, poruszała się w dół znacznie szybciej niż to wynika z jej standardowych 

parametrów (i oprogramowania), jak również gdzieś tam się oberwała. Teraz jest już niemal 

od trzech tygodni konserwowana. Radny prosi o udzielenie informacji, czy to oznacza, że ta 

winda mimo swojego wieku podlega już wymianie, czy coś innego się dzieje, bo patrząc 

gdzieś tam obiektywnie na gruncie pewnego porównania, to mamy w mieście Poznaniu wiele 

tzw. „desek” czyli choćby dziesięciopiętrowych bloków, gdzie windy funkcjonują już wiele 

lat i te mechanizmy są obciążone bardzo intensywnie w ciągu dnia, a jednak pomimo 

pewnych niedoskonałości one wiele lat funkcjonują. Radny zwrócił się z zapytaniem: co się 

dzieje z tą windą i czy okazała się na tyle nietrwała, że podlega ona już wymianie na nową.  

f) Stefan Mikołajczak  

Radny zgłosił uwagę organizacyjną i prośbę dotyczącą zamieszczania materiałów 

w systemie e-radni dla Radnych Województwa Wielkopolskiego, a stanowiących przedmiot 

obrad komisji oraz sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z porządkiem 

obrad. Obecnie materiały zamieszczane są w kolejności przypadkowej, a odszukiwanie ich 

(w trakcie realizacji poszczególnych punktów porządków obrad) często jest utrudnione, co nie 

pozwala na sprawne prowadzenie obrad przez Przewodniczącą Sejmiku Województwa 
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Wielkopolskiego, jak również przez Przewodniczących poszczególnych komisji. Radny 

złożył również interpelację ustną, odnosząc się do uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 23 października 2017 roku w sprawie likwidacji Wielkopolskiego 

Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnych w Poznaniu (jako dokonanie procesu centralizacji 

państwa). Radny uznał to za działanie negatywne, ustawowe ograniczenie („zabranie”) 

kompetencji Samorządom Województw (Marszałkom Województw) wbrew założeniom idei 

samorządności w Polsce (ograniczenie samorządności gospodarowania w terenie). Radny 

oznajmił, że w tej sprawie podjęte zostały działania przez Konwent Marszałków, które nie 

przyniosły zamierzonego rezultatu.  Radny dodał, że problem nie dotyczy tylko 

Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ale też kolejnych 

instytucji, które Samorząd Województwa traci w swoich kompetencjach na rzecz 

argumentacji dobrej zmiany. Radny wyraził głos sprzeciwu uzasadniając, że nie jest to na 

pewno dobry kierunek działań oraz, że samorządność występuje w każdym województwie, 

powiecie oraz gminie, a centralizacja zadań, to już była niestety w tamtej epoce i ona 

pokazała jakie to są dobre rozwiązania. 

g) Zofia Itman  

Radna złożyła interpelację do Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego 

Krzysztofa Grabowskiego odnośnie do promu w Ladorudzu w Gminie Krzymów. 

Próbowałam się dopytać w Mieście Koninie, właściwie to taka zmowa milczenia. Wiemy, że 

wydaliśmy 225 000 złotych. Jeżeli jest inna kwota, to proszę mnie poprawić. Ten prom pływał 

chyba tylko trzy tygodnie, a w założeniu powinien pływać sześć miesięcy. W tej chwili znów 

stoi. No i pytanie: czy Pan Marszałek coś wie na ten temat, czy mógłby mi udzielić jakichś 

informacji. Teraz lub ewentualnie później na piśmie. Czy w ogóle Pan Marszałek interesuje 

się tym tematem, bo to są potężne pieniądze. Tam chyba w grę wchodzi 300 000 złotych plus 

wynagrodzenie dla tego pracownika, kolejne 7 500 złotych. A prom nie spełnia swojej roli. 

h) Zofia Szalczyk  

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego złożyła dwie interpelacje do 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Przewodnicząca Sejmiku WW 

złożyła interpelacje dotyczące: działalności Gospodarstwa Rybackiego w Zbąszyniu będącego 

dzierżawcą jezior m. in. Berzyńskiego, Wolsztyńskiego, Obrzańskiego oraz budowy ścieżki 

rowerowej przy drodze nr 308 na odcinku Bukowiec – Biała Wieś gmina Grodzisk 

Wielkopolski. 
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i) Jarosław Berendt  

Radny złożył interpelację do Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego 

Wojciecha Jankowiaka w sprawie zabezpieczenia w budżecie Województwa Wielkopolskiego 

środków finansowych na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa (przebudowa) ulicy 

Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Wągrowiec na odcinku od skrzyżowania 

z ul. Reja do przejazdu kolejowego”. 

j)  Jan Pikulik  

Radny złożył dwie interpelacje do Przewodniczącej Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego Zofii Szalczyk (kierowane do Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

Marka Woźniaka): o przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 242 z drogą 

powiatową z miejscowości Dźwierszno Małe oraz o przebudowę chodnika przy Szkole 

Podstawowej im. Michała Kozala w Białośliwiu. 

k) Dariusz Szymczak  

Radny złożył dwie interpelacje do Przewodniczącej Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego Zofii Szalczyk (kierowane do Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

Marka Woźniaka): w sprawie liczby etatów pedagogicznych w szkołach podległych 

Samorządowi Województwa Wielkopolskiego oraz w sprawie przydzielenia nagród rocznych 

dla dyrekcji jednostek służby zdrowia podległych Samorządowi Województwa 

Wielkopolskiego.  

Do interpelacji złożonych przez radnych w formie ustnej odnieśli się Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Wicemarszałek Województwa 

Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oznajmił, że do 

większości interpelacji i zapytań radnych odniesie się (udzieli odpowiedzi) w formie 

pisemnej. Marszałek Województwa Wielkopolskiego odnosząc się do interpelacji pisemnej 

Radnego Marka Sowy do Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha 

Jankowiaka dotyczącej trudności z wejściem starszych osób do wagonów pociągów Spółki 

Koleje Wielkopolskie oznajmił, że kwestia ta jest rzeczywiście istotna i sądzi, że zostanie 

wyjaśniona w kwestii działań jakie można by podjąć w tej sprawie, bo tego rodzaju brak 

techniczny dostępu do wagonów pociągów Spółki Koleje Wielkopolskie jest 

niedopuszczalny. Następnie Marszałek Województwa Wielkopolskiego odnosząc się do 

zapytania Radnego Andrzeja Pospieszyńskiego dotyczącego postępu prac nad Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego zwrócił się z prośbą do 

dyrektora Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego Marka Bryla o szczegółową 
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odpowiedź oznajmiając, że istnieje szereg uwarunkowań, które nam nie pozwalają w chwili 

obecnej na szybkie sfinalizowanie tego Planu. Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

odnosząc się do interpelacji Radnego Włodzimierza Ignasińskiego skierowanej do 

Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka dotyczącej drogi 

wojewódzkiej nr 123 (Powiat czarnkowsko-trzcianecki, gmina Krzyż Wielkopolski), na której 

konieczne jest dokonanie modernizacji oznajmił, że nie chce w tej kwestii spekulować, 

dodając, że to nie jest jedyny przypadek kiedy przetargi wprowadziły sporo komplikacji jeżeli 

chodzi o realizację inwestycji (obecnie występuje ogromny wzrost cen inwestycji, co nie 

oznacza, że została podjęta jakakolwiek decyzja o wykreśleniu tej inwestycji z planu - 

zostanie ona przesunięta w czasie). Marszałek Województwa Wielkopolskiego odnosząc się 

do interpelacji Radnego Waldemara Witkowskiego oznajmił, że ma ona charakter 

postulatywny. Oczywiście można by się zastanowić, aby wzbogacić wkład osób, które będą 

konsultować film, ale przypomniał również, że to jest film realizowany przez Miasto Poznań 

więc możemy taki postulat zgłosić do głównego finansującego, którego wspieramy, żeby o to 

zadbał. Natomiast zaplecze naukowe dla Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 

to jest temat, który podlega konsultacjom z Towarzystwem w kwestii czy oczekuje ono 

takiego wsparcia. Są tam osoby, które legitymują się sporym dorobkiem naukowym tylko nie 

jest Panu Marszałkowi wiadome czy potrzebują jeszcze dodatkowych środków finansowych. 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak poinformował o podpisanym 

przez Samorząd Województwa porozumieniu z Towarzystwem Pamięci Powstania 

Wielkopolskiego dotyczącym wspólnej realizacji obchodów (nie występują żadne bariery). 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego odnosząc się do interpelacji ustnej Radnego 

Sławomira Hinca w temacie projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 oznajmił, że 

wymagane są w tej kwestii szersze wyjaśnienia. Obecna sytuacja wynika przede wszystkim 

z kwestii vat – owskich - partnerzy, nie zdecydowali się pracować z nami wyłącznie 

w związku z tą kwestią - takie deklaracje złożyli. Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

dodał, że kwestia ta zostanie szczegółowo wyjaśniona. Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego odnosząc się do kwestii windy w pionie dla pracowników oznajmił, że 

występuje problem z windami (są naprawiane - wymieniane liny, które są czasami w stopniu 

zużycia takim, który wymaga tej wymiany, co wiąże się z dłuższymi przerwami 

w użytkowaniu). Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak dodał, że jest to 

problem złożony, a więc wolałby, odpowiedzieć na interpelację w tej kwestii na piśmie. 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego odnosząc się natomiast do kwestii uchwały 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 października 2017 roku w sprawie 
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likwidacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu (jako 

dokonanie procesu centralizacji państwa) oznajmił, że zgadza się z opinią Radnego Stefana 

Mikołajczaka, że jest to dalsza odsłona centralizacji państwa, ale na ten temat już sporo 

mówiliśmy. Dzisiaj jest de fakto konieczność formalizowania tego procesu likwidacji 

aczkolwiek sądzę, że cały ten proces centralizacji jest procesem okresowym i po zmianie 

władzy w Polsce przynajmniej część tych instytucji z powrotem wróci tam gdzie powinna 

być, czyli w gestii samorządu. Jeśli chodzi o prowokację słowną, to nie zareaguję panie 

radny. Jeśli chodzi o materiały w Internecie to myślę, że Kancelaria Sejmiku pewne kwestie 

będzie mogła ewentualnie wyjaśnić, jeśli to takiego wyjaśnienia będzie wymagać. Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak odnosząc się do kwestii odnośnie promu 

w Ladorudzu w Gminie Krzymów oznajmił, że nie posiada w tej sprawie wiedzy, ale 

wyjaśnień udzieli Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. 

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski odnosząc się 

do kwestii odnośnie promu w Ladorudzu w Gminie Krzymów oznajmił, że beneficjentem 

dotacji w wysokości 225 000 złotych, była Gmina Krzymów ponieważ Gmina ta jest 

właścicielem tego promu oraz, ze ma ona obowiązek utrzymywania go w takim stanie, żeby 

on funkcjonował. Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego była spowodowana 

tym, że gminy nie było stać w ogóle na remont tego promu i to powodowało, że był on 

nieczynny, a rolnicy, którzy posiadają grunty po obu stronach rzeki musieli nadrabiać często 

20 kilometrów w jedną stronę, żeby dostać się do swoich posesji czy do swoich gospodarstw. 

W związku z tym taka dotacja został udzielona. Ten prom został wyremontowany i powinien 

funkcjonować. Odpowiedzialnym za to jest tak jak powiedziałem gmina Krzymów. Z tego co 

mi wiadomo również partycypuje, bo takie były deklaracje wówczas. W utrzymaniu tego 

promu partycypują również Miasto Konin i Gmina Kramsk, bo to jest na granicy tych trzech 

samorządów, natomiast z tego co też mi wiadomo, to doszło do przepalenia sprzęgła, co się 

może zdarzyć przy użytkowaniu promu, natomiast na chwilę obecną nie wiem jak to wygląda, 

bo właścicielem jest Gmina Krzymów i ona powinna utrzymywać ten prom w pełnej 

gotowości, a dotacja była związana z naprawą tego promu, co jest zgodne z przepisami – my 

takiej dotacji udzieliliśmy – gmina by tego w ogóle nie zrobiła i by ten prom zlikwidowała, 

więc z naszej strony uczyniliśmy wszystko, żeby ten prom funkcjonował, natomiast teraz 

wszystko jest po stronie Gminy Krzymów. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 

Krzysztof Grabowski oznajmił także, że informacja w tej sprawie zostanie udzielona również 

na piśmie. 
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Ad. 23. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodnicząca Zofia Szalczyk poprosiła o spotkanie przedstawicieli klubów, 

radnego Rafała Żelanowskiego, radnego Wiesława Szczepańskiego, radnego Dariusza 

Szymczaka oraz Marszałka Marka Woźniaka i Członka Zarządu Macieja Sytka po 

zakończeniu sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk 

zamknęła XXXVII sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  

 

Protokół sporządziła:  

Patrycja Burakowska  

Interpelacje sporządził:  

Paweł Kos 


