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PROTOKÓŁ NR XLVIII /18 

XLVIII sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z 23 lipca 2018 r. 

 
XLVIII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się 23 lipca 2018 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 XLVIII Sesji 

SWW wzięło udział 31 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).  

Przewodnicząca Zofia Szalczyk powitała radnych Województwa Wielkopolskiego, 

Zarząd WW oraz pozostałych przybyłych gości. W imieniu wszystkich radnych serdecznie 

powitała przybyłych na sesję Sejmiku WW Panią Poseł Joannę Schmidt, Burmistrza Gostynia 

Pana Jerzego Kulaka, drużynę „Odysei Umysłów” – międzynarodowego programu twórczego 

rozwiązywania problemów będących laureatami mistrzostw świata z 2018 roku. 

Przewodnicząca Zofia Szalczyk poprosiła Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki 

– Tomasza Wiktora, o przedstawienie informacji, dotyczącej XXIV Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży. Dodała, że informacja będzie składała się z dwóch części. Najpierw 

zostanie zaprezentowany krótki film, a następnie będzie przedstawiona krótka informacja  

i przekazanie medalu wraz ze statuetką. Przewodnicząca poprosiła Dyrektora DS Tomasza 

Wiktora o zabranie głosu. 

Dyrektor DS Tomasz Wiktor poinformował, że w pierwszej kolejności zostanie 

przedstawiona informacja, a potem zostanie pokazany krótki film. 

Dyrektor DS powiedział, że w zeszłym roku Ministerstwo Sportu i Turystyki powierzyło 

województwu wielkopolskiemu organizację XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży  

w sportach halowych. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży to najważniejsze wydarzenie 

sportowe i pierwsze ważne zawody w kategorii juniora młodszego. Rozgrywane są, co roku  

w edycji halowej, zimowej i letniej. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży rozpoczęła się  
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w województwie wielkopolskim: 27 kwietnia i trwała do 10 czerwca 2018r. W olimpiadzie 

brało udział prawie 4 000 zawodników, trenerów, sędziów i opiekunów. Podkreślił,  

że uroczystość otwarcia odbyła się z pełnym ceremoniałem olimpijskim w Swarzędzu  

dnia 27 kwietnia 2018r. Zaznaczył, że w ceremonii zapalenia znicza olimpijskiego brało udział 

3 złotych medalistów olimpijskich pochodzących z Wielkopolski. Zawody odbywały się  

w 11 miastach Wielkopolski oraz w Zabrzu. Budżet Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

wyniósł ponad 3 300 000 zł,  z czego 2 400 000 zł pochodziło z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 

co zostało wydatkowane w Wielkopolsce na zakwaterowanie, wyżywienie, przygotowanie  

i przeprowadzenie zawodów oraz na zakupy sprzętu sportowego. Ponadto Fundacja Lotto 

przekazała 240 000 zł na zakup sprzętu sportowego. Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

wydatkował kwotę 400 000 zł przeznaczoną na uroczystość otwarcia, promocję olimpiady oraz 

pakiety sportowe. Samorządy udostępniły nieodpłatnie obiekty sportowe, współfinansowały 

pakiety startowe oraz zorganizowały bardzo atrakcyjne programy turystyczno-kulturalne. 

Warto podkreślić, że po raz pierwszy w historii województwa wielkopolskiego, wielkopolscy 

sportowcy wygrali rywalizację w olimpiadzie halowej i dotąd udawało się sportowcom  

z wielkopolski wygrywać czterokrotnie olimpiadę letnią. W tym roku młodzież  

w Wielkopolsce wygrała olimpiadę zarówno w punktacji medalowej jak i punktowej.  

Wspomniał, że jest to powodem do radości. Dyrektor DS, jako przewodniczący komitetu 

organizacyjnego podziękował Zarządowi WW oraz Sejmikowi WW za pomoc udzieloną w 

organizacji olimpiady. 

Następnie wyświetlono krótki film poświęcony tematyce olimpiady młodzieży. 

 

Przewodnicząca Zofia Szalczyk podziękowała za pokazanie materiału filmowego  

i poprosiła Marszałka Marka Woźniaka o zabranie głosu. 

Marszałek Marek Woźniak poinformował, że Województwo Wielkopolskie chciało 

pokazać widokówkę tej wielkiej, profesjonalnie przeprowadzonej w atmosferze olimpijskiej 

imprezy. Podziękował i pogratulował środowisku sportowemu, zwłaszcza młodym 

sportowcom, ich opiekunom, trenerom, działaczom, że nie tylko podjęli swoich kolegów  

z innych województw, ale też osiągnęli najwyższe trofeum. Słowa podziękowania skierował 

także w kierunku samorządów lokalnych w Wielkopolsce, gdyż jak wskazał, bez ich aktywnego 

udziału i zaangażowania impreza nie byłaby możliwa. Marszałek podziękował także 

wszystkim, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu, radnym SWW, a zwłaszcza Maciejowi 

Wituskiemu - Przewodniczącemu Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, który był właściwie 

wszędzie tam, gdzie mógł być i reprezentował Samorząd Województwa Wielkopolskiego  
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na arenach sportowych pokazując, że zależy nam na sporcie dzieci i młodzieży.  

Podziękował również komitetowi organizacyjnemu pod kierunkiem Dyrektora DS Tomasza 

Wiktora i wszystkim osobom, które w tym komitecie funkcjonowały, wszystkim pracownikom 

Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, którzy przyczynili się do tego, że 

impreza była na wysokim poziomie, czego dowodem może być fakt, iż otwarcie odbywało się 

w pełnym olimpijskim ceremoniale, a w otwarciu uczestniczył prezes Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego - Andrzej Kraśnicki. Dodał, że w ceremonii otwarcia uczestniczyli również 

medaliści olimpiad z Wielkopolski m. in. Szymon Ziółkowski. Zaznaczył, że w tracie ceremonii 

otwarcia odbyło się również przeniesienie flagi olimpijskiej i zapalenie znicza olimpijskiego. 

Na zakończenie Marszałek życzył młodzieży, by w przyszłości sięgała po najwyższe laury.  

Przewodnicząca Zofia Szalczyk podziękowała Marszałkowi i Dyrektorowi Tomaszowi 

Wiktorowi za przedstawienie informacji o Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. W imieniu 

swoim jak i radnych SWW podziękowała Marszałkowi, Zarządowi WW, wszystkim 

współpracownikom, za zaangażowanie w przygotowaniu tego ważnego wydarzenia 

sportowego i przyczynianie się do rozwoju kultury fizycznej. Ponadto dodała, że spotkania  

na terenie naszego regionu były okazją do promocji Województwa Wielkopolskiego. 

W następnej kolejności Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Pana Piotra 

Pajchrowskiego - przedstawiciela Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ZOO Zaradni 

Odważni Oryginalni” ze Środy Wielkopolskiej. 

Piotr Pajchrowski poinformował, że w połowie kwietnia 2018 roku grupa dzieci  

z Niepublicznej Szkoły „ZOO Zaradni, Odważni, Oryginalni” ze Środy Wielkopolskiej wzięła 

udział w Mistrzostwach Polski "Odysei Umysłów" - międzynarodowego programu twórczego 

rozwiązywania problemów. Dodał, że jej zadaniem było przygotować przedstawienie o 

„EMOJI” znanych z telefonów komórkowych „emotkach”, które ukazują różnego typu emocje.  

Z tą różnica, że trzy z nich musiały być trójwymiarowe i spełniać w zadaniu określone funkcje 

techniczne. Dzieci startowały w najmłodszej kategorii wiekowej, ale mimo to udało  

się wywalczyć pierwsze miejsce i jako jedynej drużynie z Wielkopolski uzyskać prawo  

do reprezentowania naszego kraju na mistrzostwach świata, które odbyły się w Iowa State 

University w dniach 23 maja - 03 czerwca 2018 roku. Rozpoczęła się trudna droga zbierania 

funduszy na wyjazd, ponieważ koszt całego przedsięwzięcia to blisko 80 000 zł. Z pomocą 

przyszły władze miasta, powiatu, prywatne firmy, spółdzielnie i osoby prywatne. Wielkie 

podziękowania należą się Panu Czesławowi Cieślakowi, Radnemu Województwa 

Wielkopolskiego, dzięki któremu Spółdzielnia Mleczarska „Koło” wsparła przedsięwzięcie. 

Wszystko wskazywało na to, że uda się bardzo szybko zebrać niezbędne środki. Wtedy okazało 
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się, że brakuje jeszcze 20 000 zł. Radna Mirosława Kaźmierczak podpowiedziała, że być może 

Urząd Marszałkowski będzie w stanie pomóc. Zwrócono się z oficjalnym pismem nie 

spodziewając się takiego odzewu i tak wielkiej pomocy ze strony Urzędu Marszałkowskiego 

oraz Pana Marszałka. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego laureaci mistrzostw mogli 

polecieć do USA, przeżyć niesamowitą przygodę, nawiązać kontakty z uczestnikami z całego 

świata a w szczególności z drużyną z Michigan, z którą utrzymywany jest kontakt i co 

najważniejsze, udało się uzyskać tytuł laureata mistrzostw świata zajmując wysokie piąte 

miejsce na blisko 850 drużyn z całego świata. Dzięki pomocy ze strony Pana Marszałka, dzieci 

przekonały się, że nie ma rzeczy niemożliwych a dobrzy ludzie zawsze się znajdą i nie oprą się 

chęci pomocy. Dodał, że warto wspomnieć, iż dzieci z Wielkopolski są liderami na świecie.  

To wielki sukces Wielkopolan i Wielkopolski, za który Piotr Pajchrowski bardzo podziękował. 

Wspomniał, że podczas pobytu na mistrzostwach świata dzieci zamieszkiwały w akademiku 

uniwersyteckim i tam miały kilka dni na przygotowanie rozwiązania, przećwiczenie  

go i zapoznanie drużyny "kumpelskiej", która w tym roku została przedstawicielom  

z Wielkopolski przydzielona. Okazało się, że dzieci doskonale nawiązały kontakt. 

Dzieci swoje przedstawienie zaprezentowały ostatniego dnia mistrzostw świata, tak, więc było 

duże napięcie podczas tego występu, bo wszystkie drużyny zdążyły swoje zadania pokazać. 

Pogoda przez cały pobyt dopisała. Znajomość z „drużyną kumpelską” zaowocowała między 

innymi na zaproszeniu na mecz baseball ‘a amerykańskiego gdzie dzieci poznały zupełnie inna 

kulturę. Po mistrzostwach świata dzieci zwiedziły jeszcze Chicago, w którym spędziły 3 dni,. 

Tam dzieci ku wielkiemu zdziwieniu miały okazję zjeść hot-doga z polską kiełbasą, co było 

dużym zaskoczeniem dla nich. 

Następnie Piotr Pajchrowski wraz z trójką uczestników wyjazdu przekazał 

Marszałkowi prezent, jeszcze raz dziękując za wsparcie. 

Przewodnicząca Zofia Szalczyk podziękowała Marszałkowi Markowi Woźniakowi 

oraz Radnemu Czesławowi Cieślakowi za wsparcie finansowe. 

Radny Sławomir Hinc postanowił odnieść się do kwestii olimpiady młodzieżowej. 

Powiedział, że zawsze w takich sytuacjach radni koalicji mówią słowa wzniosłe i dodał, że też 

chciał się do tego przychylić. 

Dodał, że ta impreza organizacyjnie była przygotowana na medal. Organizacja takiej olimpiady 

to spory ciężar. Pogratulował Zarządowi WW i wszystkim zaangażowanym w organizację. 

Stwierdził, że nad takimi tematami warto się pochylać. 
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Przewodnicząca Zofia Szalczyk zaproponowała, aby radni ustawili się do zdjęcia  

z uczestnikami olimpiady. Następnie radni WW i uczestnicy olimpiady wykonali pamiątkowe 

zdjęcie. 

 

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk zaproponowała, aby do porządku obrad 

wprowadzić punkty:  

- Podjęcie uchwały SWW w sprawie: przyznawania uczniom stypendiów naukowych 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego (punkt 24A. porządku obrad). 

Wniosek został przyjęty przy głosach:  

za: 31,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1. 

- Podjęcie uchwały SWW w sprawie: przyznawania studentom stypendiów naukowych 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego (punkt 24B. porządku obrad).  

Wniosek został przyjęty przy głosach:  

za: 31,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0. 

- Podjęcie uchwały SWW zmieniającą uchwałę nr XXXIII/840/17 SWW z dnia 24 lipca 

2017 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez 

samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo 

oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (punkt 24C. porządku obrad). 

 

Wniosek został przyjęty przy głosach:  

za: 28,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1. 

 

Cały porządek obrad XLVI Sesji SWW został przyjęty przy głosach: 

za: 31,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  
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PORZĄDEK OBRAD  

XLVIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO. 23 lipca 2018 r. /godz. 12.00/ 

 

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Wybór sekretarzy obrad. 

4. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Uchwałę nr 

XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w 

sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018. /druk nr 1/ 

5. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Uchwałę nr 

XXXIX/938/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok 

2018 i lata następne. /druk nr 2/ 

6. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zaciągnięcia 

pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu. /druk nr 3/ 

7. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom 

samorządu   terytorialnego   w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 

„Kultura Fizyczna”). – dotyczy zadań remontowych. /druk nr 4/ 

8. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku. /druk nr 5/ 

9. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę  

w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. 

/druk nr 6/ 

10. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r.  

w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego 

na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym. /druk nr 7/ 

11. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia 

projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż linii 

kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego obejmującego 
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aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych  

o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie 

województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023. /druk nr 8/ 

12. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany 

Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych im. Karol Marcinkowskiego  

w Koninie. /druk nr 9/ 

13. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę  

nr XLV/1023/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku 

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 10/ 

14. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu 

Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus”. /druk nr 11/ 

15. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia 

projektu statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego. 

/druk nr 12/ 

16. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 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/ 

17. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: wyznaczenia 

przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Obserwacyjno - 

Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym dla Dzieci Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Koninie. /druk nr 14/ 

18. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę  

w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu 

Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. /druk nr 15/ 

19. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę  

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. 

/druk nr 16/ 

20. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę  

w sprawie: ustanowienia „Odznaki honorowej za zasługi dla województwa 

wielkopolskiego”. /druk nr 17/ 
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21. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu 

Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie. /druk nr 18/ 

22. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie powierzenia 

Powiatowi Pleszewskiemu realizacji zadań samorządu województwa dotyczących 

zwiększania dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie 

leczenia uzależnienia od alkoholu. /druk nr 19/ 

23. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: wyrażenia 

zgody na powierzenie zarządzania w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi 

wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych miasta Rogoźno, Gminie 

Rogoźno. /druk nr 20/ 

24. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zaliczenia  

do kategorii dróg wojewódzkich, odcinka drogi na terenie gminy Kleszczewo 

stanowiącego przedłużenie drogi wojewódzkiej nr 434 do węzła „Kleszczewo”  

na drodze ekspresowej S5. /druk nr 21/ 

24A. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: przyznawania uczniom stypendiów naukowych 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

24B. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: przyznawania studentom stypendiów naukowych 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

24C. Podjęcie uchwały SWW zmieniającą uchwałę nr XXXIII/840/17 SWW z dnia 24 lipca 

2017 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez 

samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo 

oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 

25. Informacja o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem Województwa 

Wielkopolskiego w 2017 roku. /druk nr 22/ 

26. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej, dla których Województwo Wielkopolskie jest podmiotem 

tworzącym. /druk nr 23/ 

27. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku. /druk nr 24/ 

28. Informacja dotycząca Budowy Ośrodka Protonoterapii w Wielkopolskim Centrum 

Onkologii w Poznaniu (INPRONKO). /druk nr 25/ 

29. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. /druk nr 26/ 

30. Interpelacje i zapytania radnych.  

31. Zamknięcie posiedzenia. 
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Ad 3. Wybór sekretarzy obrad. 

Sekretarzami obrad zostali wybrani przy głosach:  

za: 31,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

radni:  

Mikołaj Grzyb oraz Karol Kozan. 

 

Ad 4. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Uchwałę 

Nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.  

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018. 

 

Przewodnicząca SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne 

opinie Komisji SWW.  

Radny Wiesław Szczepański zapytał o jedną z pozycji budżetu, a konkretnie o kwotę 

400 000 zł dotyczącą szpitala w Lesznie. Według radnego jest to pozycja, która mówi, iż Urząd 

Marszałkowski po raz kolejny płaci ratę za ten szpital. W związku z tym zapytał  

o kondycję tego szpitala i o przedsięwzięcia, jakie zamierza podjąć Zarząd WW w stosunku do 

szpitala w Lesznie. Otóż z prognozy finansowej, którą pokazywano wynikało, że rok 2018, 

2019, 2020 powinien być rokiem lepszym. Okazuje się, że za 5 miesięcy tego roku szpital ma 

prawie 4 mln zł straty, a co z tym się wiąże zwiększył o kolejne 4 mln zł zobowiązania. 

Dorowadzi to do sytuacji, w której to wierzyciele po prostu będą chcieli zajmować konta albo 

nie będą chcieć sprzedawać kolejnych usług na rzecz tego szpitala. Radny zapytał „jakie 

przedsięwzięcia zamierza podjąć Zarząd w stosunku do tego szpitala i do tego programu 

naprawczego, który jest realizowany, ale widać, że nie do końca skuteczny?" 

Członek Zarządu Maciej Sytek powiedział, iż jego zdaniem w najbliższym czasie 

powinna odbyć się debata o zdrowiu. Jeśli chodzi o kwestię szpitala w Lesznie to program 

naprawczy, przygotowany 4 lata temu, był programem przychodowym. W międzyczasie 

pojawiła się ustawa zmieniająca całą sytuację jednostki, czyli generalnie dotycząca tego, że na 

chwilę obecną jest ryczałt. 

Szpital ponosi ogromne zobowiązania, spłaca zobowiązania z lat poprzednich i do zeszłego 

roku bardzo dobrze sobie radził. Natomiast dotyczy to nie tylko szpitala w Lesznie, ale również 
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wielu naszych jednostek szpitalnych, w których wzrost wynagrodzeń personelu medycznego, 

powoduje, że nie można zwiększać przychodów, a trzeba  przyjmować wszystkich pacjentów 

co jednocześnie wpływa na pogorszenie się sytuacji we wszystkich jednostkach.  

Mówca stwierdził, że tam, gdzie nie było tak dużych zobowiązań jak w Lesznie to inne podległe 

Województwu Wielkopolskiemu jednostki sobie radzą. Natomiast w sytuacji szpitala  

w Lesznie podjęto taką decyzję, aby pomóc szpitalowi, by nie generował następnych kosztów, 

dlatego, że wysokość raty jest bardzo duża. Na pewno będzie nowy program 

restrukturyzacyjny, który pokaże możliwość naprawy szpitala. Jednocześnie zaapelował,  

że debatę o zdrowiu należałoby w najbliższym czasie przeprowadzić, ponieważ nakładane 

nowe obowiązki przez ministerstwo np. podpisanie porozumienia z pielęgniarkami 

spowodowało wzrost kosztów dla szpitala. To stawia szpital w trudnej sytuacji. W tym 

wypadku, jeżeli chodzi o szpital w Lesznie czyni on cały czas starania żeby zwiększyć swój 

kontrakt poza tymi rzeczami, które ma w ryczałcie. Natomiast sytuacja jest wyjątkowa  

ze względu na to, że zwiększone koszty mogą ten szpital dodatkowo obciążać. Dodał, iż uważa, 

że dyrektor wykonuje swoje obowiązki dobrze, a Zarząd reagujemy na bieżąco. 

Radny Zbigniew Czerwiński poinformował, że przez ostatnie 2 lata mówiono,  

iż głównym problemem Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu jest SOR. Po analizie okazało się 

jednak, że przyczyną tej sytuacji było położnictwo i okulistyka. Wskazał, że mimo tego dalej 

nie jest realizowany kontrakt na rehabilitację. Tak samo jest ze Szpitalem w Lesznie, który miał 

w ostatnich lata potężny wzrost kontraktów. Stwierdził, że podejrzewa, iż tam są rezerwy 

wewnątrz szpitala i należałoby coś z tym zrobić. Konkluzja jest taka:  wyliczono, że szpital do 

końca roku nie ma szansy, aby spłacić zadłużenie i to Województwo Wielkopolskie będzie 

musiało uruchamiać rezerwę. Radny zwrócił się do Marszałka Marka Woźniaka z prośbą, aby 

poinformować jednostki, że zapowiedziana jest we wrześniu debata gdzie wszystkie szpitale 

zespolone będące w trudnej sytuacji wraz ze szpitalem „Dziekanka” będą mogły przedstawić 

konkretny raport.  Tak było to przedstawione na Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego w przypadku Szpitala Wojewódzkiego, co pozwoliło ujrzeć szpital w innym 

świetle.  

Radny Wiesław Szczepański powiedział, że za 5 miesięcy strata będzie wynosić  

4 mln zł.  Wyraził obawy, że w tym tempie strata dojdzie do 8 milionów i wtedy nie będzie, 

czego ratować. Stwierdził, iż jego zdaniem działania należy podjąć natychmiast.  

W przeciwnym razie dojdzie do sytuacji, że szpital w którym pracuje 1 000 ludzi nie będzie 

mógł przyjmować pacjentów, ponieważ nie będzie go stać na wypłatę wynagrodzeń. 
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Członek Zarządu Maciej Sytek powiedział, iż problem polega na tym, że to rząd  

od 2 lat przerzuca ogromną ilość obowiązków i płatności na szpitale oraz na jednostki podległe 

Województwu Wielkopolskiemu jak i na samorząd. Stwierdził, że to jest opłacanie spokoju 

społecznego naszymi rękoma. To jest zwykłe okradanie samorządów z pieniędzy, których 

samorząd nie powinien płacić, bo za to powinien odpowiadać NFZ. Dokładnie tak jest  

ze wzrostem wynagrodzeń i na to są konkretne wyliczenia i konkretne liczby. Dodał, że odbędą 

się próby pomocy tym jednostkom, dlatego chciałby debaty o zdrowiu, aby pokazać  

na konkretnych wyliczeniach jak wygląda ich sytuacja. To nie jest tak, że dyrektorzy  

są nieudolni, ale jeżeli wzrastają ceny energii, wzrastają ceny żywności, wzrastają ceny pracy 

to siłą rzeczy muszą wzrastać koszty, a pieniędzy rządowych nie przybywa ani grosza więcej. 

Podkreślił, że będzie płacić za kupowanie nowoczesnego sprzętu natomiast nie zamierza, jako 

Zarząd płacić za NFZ dodatkowych kosztów. To jest sytuacja takiego typu, że naszymi rękoma 

próbuje się kupić pokój społeczny. 

W szpitalu w Lesznie zmieniły się warunki, dlatego jest potrzebna rozmowa na ten temat  

i przedstawienie jak wygląda sytuacja, ale szpital w Lesznie na pewno nie upadnie. 

Radny Zbigniew Czerwiński stwierdził, że kontrakt szpitala w Lesznie wzrósł w ciągu 

ostatnich trzech lat o kilkadziesiąt procent. Uległ on bardzo poważnemu wzrostowi tak,  

że został rozszerzony zakres usług, które są wykonywane. Zaznaczył, że w każdej z tych 

jednostek powinna zostać przeprowadzona poważna restrukturyzacja. Ponieważ wszystkie one 

mają problemy. 

Radny Dariusz Szymczak poinformował, że w imieniu Klubu Radnych PiS skierował 

list do Marszałka z prośbą o unieważnienie przetargu na realizację inwestycji budowy Szpitala 

Matki i Dziecka w Poznaniu. Powiedział, że przedstawił w tym piśmie dosyć rozbudowaną 

argumentację. Radny stwierdził, że w tym roku większość przetargów ma trochę inne 

odpowiedzi oferentów, które przerastają zaplanowane kosztorysy. Ale kwota 50 mln, o których 

się mówi w ofertach złożonych na przetarg budowy szpitala jest bardzo duża i według klubu 

PiS również wpływ na to miał SIWZ oraz cała ustawiona procedura przetargowa. Zdziwienie 

wywołało to, że w ostatnich tygodniach w mediach pojawiało się określenie "ustawienie 

przetargu". Podkreślił, że w tym kierunku przebiegała dyskusja na ostatnim posiedzeniu 

Komisji Budżetowej. Wielu Radnych mówiło, że zapisy SIWZ, do których dotarli wskazywało 

takie ukierunkowanie przetargu, które pozwalało konkretnym podmiotom w ramach tego 

punktu wygrać i być jedynym oferentem. Taka sytuacja zawsze wzbudza podejrzenie  

i zdziwienie . To jest jeden z argumentów, który powoduje, wystosowanie apelu do Marszałka 
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Marka Woźniaka, bo ośmioma głosami radnych opozycji tyle można zrobić. Ale można też 

publicznie o tym mówić. 

Podkreślił, że nie ukrywał swojego zdziwienia, kiedy to w czwartek jeden z dziennikarzy  

do niego zadzwonił i zapytał go czy wie, iż były wiceprezes spółki Szpitale Wielkopolski, były 

wiceprezydent Poznania jest pełnomocnikiem jednej z firm startującej w przetargu. To budzi 

zdziwienie wszystkich, którzy występują w tej sprawie. Mówią, że osoba, która w 2012, 2013 

brała udział w dialogu technicznym, dzisiaj występuje po drugiej stronie. Rodzi się pytanie  

w czyim interesie Jakub J. działa i dlaczego ta osoba tutaj występuje oraz dlaczego pan 

Marszałek i Zarząd nie podjął odpowiednich kroków, aby z tego przedsięwzięcia  

go wyeliminować. Zaznaczył, że trudno winić Zarząd za to, iż on się tam pojawia, bo takiej 

winy nie stawia, ale winę stawia Zarządowi, że coś z tym nie zrobi. 

 Kolejny argument, dla którego Radni Klubu PiS domagają się unieważnienia przetargu 

to informacja, że jednym z podmiotów, który ma największe szanse wygrania tego przetargu 

jest firma, odpowiedzialna za budowę obecnej siedziby Urzędu Marszałkowskiego, który jest 

cały czas naprawiany i remontowany. Spółka, która budowała ten budynek domagała  

się dodatkowych 16 mln zł wynagrodzenia. Zaznaczył, że z tych wszystkich powodów ponawia 

stanowisko o unieważnienie przetargu i w tym kontekście Radni Klubu PIS wnioskują, żeby  

w następnym punkcie skreślić kwotę 50 mln zł, jako kwotę przewidzianą na zwiększenie 

dofinansowania inwestycji budowy spółki Szpitali Wielkopolskich. 

Radny Wiesław Szczepański powiedział, że chciałby, aby na najbliższej sesji radni 

podyskutowali o służbie zdrowia w świetle również szpitala leszczyńskiego patrząc na bardzo 

negatywny protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wyraził również obawy, że wyniki, 

które są podawane, nie do końca są przejrzyste, bo szpital może ”rolować” długi. Po prostu 

chowa część swojego zadłużenia. 

Marszałek Marek Woźniak poinformował, że nie sposób odnieść się do wniosku, który 

wygłosił radny Dariusz Szymczak. Dodał, że pierwsza myśl była, aby przygotować stanowisko 

medialne jednak potem doszedł do wniosku, że nie jest to celowe, dlatego że jego zdaniem 

radny Szymczak przekroczył granicę śmieszności. Przyznał, że rozumie, iż są pewne względy 

polityczne, dla których podejmuje się pewne działania, ale wprowadzenie w błąd opinii 

publicznej, insynuowanie jakiś ustawień czy też zmowy nieopartej na żadnych faktach jest 

nieodpowiedzialne i można to wytłumaczyć tylko jednym powodem. To jest objaw paniki 

przedwyborczej, która idzie w ślad za domniemaniem, że uda się jednak podpisać umowę  

i rozpocząć budowę szpitala. I jaka będzie wtedy amunicja wyborcza po stronie opozycji?  

Po stronie Wiceprzewodniczącego Waldemara Witkowskiego i po stronie klubu PiS? Połowę 
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tego magazynu amunicji będzie można uznać za nieistniejącą, bo zawsze głównym tematem 

ataku przedwyborczego był fakt, że szpital jeszcze nie został zbudowany. List radnego 

Szymczaka  można przeanalizować zdanie po zdaniu, akapit po akapicie. W liście radny sam 

sobie zaprzecza. Mija się z prawdą w sposób zasadniczy. No i w pewnym momencie popada  

w śmieszność. Bo nie sposób tego inaczej określić. Analizując treść tego pisma można 

powiedzieć, że unieważnienie przetargu może zaistnieć tylko wtedy, gdy są do tego 

odpowiednie powody prawne. Komisja oceny tych ofert zajmuje się ich badaniem. Doskonale 

wiadomo, że takie badanie musi wykluczyć błędy w tych ofertach. Jeśli te oferty będą poprawne 

to nie ma powodu żeby je w jakikolwiek sposób wykluczyć. Jeszcze pozostanie kwestia 

wyboru, która z nich jest lepsza. Przy założeniu, że obie będą poprawne to wybór którejkolwiek 

z nich spowoduje, że drugi z oferentów odwoła się do Krajowej Izby Odwoławczej i wtedy ona 

podejmie rozstrzygnięcie czy wybór był prawidłowy czy nie prawidłowy. Marszałek zaznaczył, 

że dla niego pierwszym elementem jest sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym 

tych ofert. Drugim elementem, o czym należy pamiętać jest sprawdzenie przez Urząd 

Zamówień Publicznych, bo z racji wartości tego przetargu takie sprawdzenie przed 

podpisaniem umowy będzie musiało zaistnieć. Jest jeszcze szereg elementów, które mogą 

utrudnić podpisanie umowy. Ale wszyscy są dobrej myśli, że uda się przebrnąć przez  

te przeszkody i do podpisania umowy dojdzie. Natomiast odnosząc się do listu to można 

przeczytać zapis o treści: "decyzja o zwiększeniu dofinansowania tej inwestycji o 50 mln zł 

będzie jaskrawym dowodem popełnienia kolejnych błędów przez koalicję PO-PSL na etapie 

przygotowywania kosztorysu". 

Marszalek odniósł się do tego zapisu informując, że rynek dyktuje wyższe ceny i to jest jakby 

prawidłowość dnia codziennego. Natomiast są rozbieżności między ceną kosztorysową, a ceną 

ofertową. Ale to jeszcze nie świadczy, że są błędy w kosztorysie. Ponadto zacytował treść listu 

Radnego Dariusza Szymczaka: „Wyższe niż pierwotnie zakładano koszty budowy szpitala 

dziecięcego ponownie nakazują zadać pytanie o gospodarność samorządu WW.  

Nie bez znaczenia pozostają wątpliwości radnych w sprawie ogłoszonych warunków inwestycji 

określonych w SIWZ”. Dodał, że Radny Sławomir Hinc powiedział w telewizji: "po dokładnej 

analizie specyfikacji można zakładać, że została tam tak zapisane, aby wykonawca  

był preferowany". Odnosząc się do tych wypowiedzi Marszałek stwierdził, że łatwo coś takiego 

powiedzieć przed kamerą do mikrofonu. To nic nie kosztuje. "Wzrost kosztów mogły  

w dużej mierze spowodować restrykcyjne wymagania". Restrykcyjne wymagania to jest  

termin nieuprawniony. Wysokie wymagania zostały w tym przetargu nałożone po to,  

aby nie dostać bubla.  
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Marszałek wspomniał, że oferenci mogą to zaskarżyć do Krajowej Izby Odwoławczej. Ponadto 

pojawiły się oskarżenia o ustawienie przetargu wskazujące, że niektóre zapisy SIWZ  

są korzystne dla określonych firm i tylko one spełniają określone tam wymagania. Dodał, że to 

jest skrajna nieodpowiedzialność - mówienie o ustawieniu, całkowicie bezpodstawne nieoparte 

na niczym i wyłącznie dla celów politycznych.  

Kolejnym zarzutem rodzącym wątpliwości jest fakt, że przedsiębiorstwem, które złożyło ofertę 

przetargu jest firma odpowiedzialna za budowę nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego.  

Marszalek zapytał czy to, że budowała ona siedzibę znaczy, że powinna zostać wykluczona  

z postępowania przetargowego? Nie wolno jej złożyć oferty, bo były problemy z pewnymi 

elementami i w wyniku gwarancyjnych robót firma je wykonuje? Zdaniem Marszałka radny 

Szymczak, jako prawnik powinien wiedzieć, że są określone wymogi wykluczenia firmy  

z obrotu publicznego, jeśli naruszy ustawę o zamówieniach publicznych lub prawo cywilne  

w taki czy określony sposób. A jeśli tego nie zrobi to jest pełnoprawnym oferentem, który ma 

prawo złożyć ofertę. Można ją przyjąć albo i nie, w zależności na ile ocenia się swoje ryzyko  

i na ile punktacja w przetargu na to pozwala.  

Wiceprzewodniczący Waldemar Witkowski poinformował, że jest w bardzo trudnej 

sytuacji. Od 2008 roku szpital dziecięcy jest  oczkiem w jego głowie. Zwrócił się do Marszałka 

informując go, że powiedział nieprawdę, iż nie było odwołania. Było odwołanie, które ma przed 

swoimi oczami. Zostało ono wycofane na jeden dzień przed otwarciem ofert.  

Dodał, że SIWZ zawiera wiele kruczków eliminujących oferentów natomiast są opisy 

elementów pod konkretnego dostawcę. Radny stwierdził, rolą Zarządu, decernenta czy 

Marszałka jest, aby ten przetarg był uczciwie przeprowadzony. 

Podkreślił, że chciałby wiedzieć, kto specyfikację przetargową i SIWZ przygotowywał?  

Przyznał, że z wypowiedzi medialnej członka Zarządu Macieja Sytka można się dowiedzieć, 

że to rada nadzorcza. Trudno jednak w to uwierzyć, aby rada nadzorcza całą tę specyfikację 

przeglądała. Co do projektowania to nie ma uwag. Stwierdził, że jest ciekawy, kto tak dokładnie 

przepisał z instrukcji różnych urządzeń specyfikacje, aby w konkretny sposób wskazać 

odpowiednią firmę. Przyznał, że uzgodnił z radnym Wiesławem Szczepańskim, że nie będą 

blokować budowy szpitala. Mimo wszystko zaapelował o rozsądek. Podsumował mówiąc, że 

Marszałka Marka Woźniaka zawsze uważał za człowieka rozsądnego, chociaż ostatnio zawiódł 

jego zaufanie decyzją o zakupie pałacu w Winnej Górze. 

Radny Dariusz Szymczak podziękował Wiceprzewodniczącemu Waldemarowi 

Witkowskiemu za zabranie głosu. Wspomniał, że Wiceprzewodniczący posiada co do SIWZ 

największą wiedzę. Dodał, że według niego w kontekście tych zdań, które padły przez chwilą 
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pan Marszałek inaczej może odbierać stanowisko klubu PIS. Powiedział, że nie potrzebuje 

amunicji politycznej, aby atakować Zarząd. Amunicja polityczna związana z tym szpitalem 

sama przyszła. Podkreślił, że Zarząd sam daje amunicję do strzelania ze względu na szpital, 

którego budowa trwa już 12 lat. 

Marszałek Marek Woźniak stwierdził, że co do SIWZ to nie jest to pierwszy i ostatni 

przetarg, gdzie tego rodzaju zapisy dają się zauważyć. Natomiast faktem jest, że czasami pewne 

rozwiązania narzucają projektanci według swojej najlepszej wiedzy jak również kontekstu,  

w jakim coś projektują. Często jest tak, że wykonawca proponując równoważne rozwiązanie 

podejmuje dialog z zamawiającym czy też inspektorem nadzoru, który akceptuje rozwiązanie 

o podobnym charakterze spełniające te same funkcje i wymogi, a niekoniecznie takie jak 

zostały zapisane z tymi niuansami, jeżeli chodzi o kolory czy zaokrąglone krawędzie. Dodał, 

aby nie dać się zwariować i że wszystko musi być tak jak w SIWZ. Po to jest instytucja oferty 

równoważnej i ona jest często w praktyce wykorzystywana. 

Co do pałacu w Winnej Górze to nie jest to ten sam pałac w sensie tych samych murów i okien, 

ale jest to dokładnie to samo miejsce, ten sam obrys. Bo tak naprawdę to chodzi o "ducha 

miejsca", a nie o konkretnie te same mury. Doszło tutaj tylko do niezrozumienia. 

 

Uchwała została podjęta przy głosach:  

za: 24,  

przeciw: 1,  

wstrzymujących: 6.  

Uchwała nr XLVIII/1082/18 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad 5. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Uchwałę nr 

XXXIX/938/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 i 

lata następne. 

Przewodnicząca poinformował, że do tej uchwały została dołączona errata, która zamieszczona 

jest w systemie e-radni. W związku z powyższym zmienia się treść załącznika nr 1.  

 

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: 23,  

przeciw: 6,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała nr XLVIII / 1083 /18 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk poinformowała, że w tym punkcie o zabranie głosu 

poprosił burmistrz Gostynia. 

Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak powiedział, że w imieniu mieszkańców Gostynia, 

ziemi Gostyńskiej i Leszczyńskiej chciałby podziękować za dobrą decyzję. Dzięki dzisiejszej 

decyzji dojdzie do budowy obwodnicy Gostynia, o którą starania trwały kilkanaście lat. 

Nadmienił, że chciałby podziękować wszystkim za tą decyzję, ale też przede wszystkim 

skierować słowa uznania wobec marszałków, bo to była kilkuletnia owocna współpraca 

zarówno z Marszałkiem Markiem Woźniakiem jak i Wicemarszałkiem Wojciechem 

Jankowiakiem. Dodał, że gorąco wierzy, iż już za 2 lub 3 lata będzie można użytkować nową 

obwodnicę Gostynia. Wyraził przekonanie, że obwodnica będzie miała wpływ nie tylko na 

poprawę bezpieczeństwa, ale również na kwestię rozwoju gospodarczego szeroko rozumianej 

ziemi Gostyńskiej. 

 

Ad 6. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zaciągnięcia 

pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

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: 30,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała nr XLVIII / 1084 /18 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad 7. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej 

jednostkom  samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 

926 „Kultura Fizyczna”) – dotyczy zadań remontowych.  
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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 XLVIII/1085/18 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad 8. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku. 

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 XLVIII/1086/18 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad 9. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę  

w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. 

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

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 22,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XLVIII/1087/18 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad 10. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. 
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w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na 

lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym. 

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 XLVIII/1088/18 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad 11. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia 

projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż linii 

kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego obejmującego 

aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o 

natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa 

wielkopolskiego na lata 2014-2023. 

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 XLVIII/1089/18 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad 12. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany 

Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych im. Karol Marcinkowskiego 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: 26,  
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przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XLVIII/1090/18 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad 13. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę 

nr XLV/1023/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku 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: 30,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XLVIII/1091/18 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad 14. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania 

statutu Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia Amadeus. 

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

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 26,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała nr XLVIII/1092/18 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad 15. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia 

projektu statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego. 

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: 27,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała nr XLVIII/1093/18 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad 16. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 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: 23,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała nr XLVIII/1094/18 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Ad 17. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: wyznaczenia 

przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Obserwacyjno - 

Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym dla Dzieci Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

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: 25,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała nr XLVIII/1095/18 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 



22 
 

Ad 18. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w 

sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 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: 24,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XLVIII/1096/18 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ad 19. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 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: 27,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XLVIII/1097/18 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad 20. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w 

sprawie: ustanowienia „Odznaki honorowej za zasługi dla województwa 

wielkopolskiego”. 

 

Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk poinformowała, że wpłynęło do niej pismo 

Marszałka Marka Woźniaka z prośbą o dokonanie zmiany w zaproponowanym brzmieniu 

projektu uchwały, który radni otrzymali. Zmiana miałaby polegać na tym, aby na końcu tytułu 

dopisać tekst o treści, „którzy wcześniej zgłosili swój udział w uroczystości". 

Przewodnicząca powiedziała, że jest wnioskodawcą tej uchwały, wobec czego nie widzi 

przeszkody, aby taka zmiana mogła mieć miejsce i przychyla się do tej zmiany. 
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Marszałek Marek Woźniak powiedział, że propozycja uzupełnienia tekstu jest 

logicznie uzasadniona. Dodał, że nie ma wątpliwości, iż pierwszeństwo we wręczaniu mają 

radni sejmiku i członkowie zarządu przed dyrektorami. Z praktycznego punktu widzenia 

najgorszą sytuacją byłaby taka, że organizator, często posługujący się jakimś konferansjerem, 

który ma rozpisane wszystko na kartce, kto w czyim imieniu wręcza, w którym momencie, nie 

jest poinformowany, że przedstawiciel sejmiku będzie uczestniczył w uroczystości oraz że ta 

osoba będzie uczestniczyła we wręczaniu. Powstaje taka sytuacja dość kuriozalna, która 

wywołuje pewnego rodzaju chaos. Optymalna byłaby taka sytuacja gdyby było wiadomo,  

że w uroczystości bierze udział radny sejmiku. Czasami tak bywa, że delegowana jest już na 

poziomie zarządu informacja do sejmiku albo wręcz wskazywana jest propozycja radnego, bo 

wiadomo, że w jego obszarze będzie odbywała się uroczystość. Wtedy jest to jak najbardziej 

właściwa sytuacja. Ale jeżeli informacja jest nieco później to ważne, aby ona była przed 

uroczystością. Stąd też zapis porządkujący taką sytuacje. Marszałek poprosił, aby uprzedzać 

zarząd o swoim udziale i powiadamiać organizatorów. 

Wiceprzewodniczący Waldemar Witkowski stwierdził, że kiedyś bywało tak, iż 

wszyscy radni dostawali cały kalendarz łącznie z wyjazdami dyrektorów, wszystkich osób, 

które reprezentują Marszałka i była często na boku adnotacja o wręczaniu odznaczeń. Przyznał, 

że nie wie czyją decyzją zlikwidowano ten obowiązek informowania. Wtedy nie byłoby 

problemu z wzajemnym informowaniem siebie. Powiedział Marszałkowi, że propozycja jest 

słuszna jednak trudno egzekwowalna. 

Radny Czesław Cieślak stwierdził, że Marszałkowi powinno zależeć, aby radni  

z danego regionu byli o okolicznościach wręczania poinformowani i to nie przez organizatorów 

tylko przez Marszałka i to Marszałkowi powinno zależeć na tym, aby radny z danego terenu 

był obecny przy wręczaniu odznaczenia "Zasłużony dla Województwa". 

Radny Dariusz Szymczak poinformował, że przez 3 lata biorąc udział w głosowaniach, 

jako członek kapituły ani razu nie był poinformowany o wręczaniu odznak. Nawet w regionie,  

w którym został wybrany. Dodał, że gdyby to od niego zależało to w każdym powiecie, jeżeli 

jest radny z danego powiatu to niezależnie czy jest z koalicji czy z opozycji przy wręczaniu 

odznak powinien brać udział. Oczywiście pierwszeństwo przy wręczaniu odznak powinni mieć 

radni. Radny zaapelował, aby tak to zrobić na przyszłą kadencję. 

Marszałek Marek Woźniak przyznał, że ze wszystkim się zgadza tylko rzeczywistość 

wygląda nieco inaczej. Radni nie zawsze deklarują swój udział w różnych uroczystościach,  

a czasami deklarują, ale ostatecznie się nie stawiają. I w takich sytuacjach powstaje problem. 

Mając zobowiązanie wobec organizatora, że odznaczenie powinno być wręczone, deleguje się 
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pracownika specjalnie po to, aby ktoś w imieniu samorządu województwa wręczył 

odznaczenie. Gdyby było wiadomo, że na uroczystości będzie obecny radny, to nie trzeba by 

tego w ostatniej chwili realizować i zrobiono by to z wyprzedzeniem. Organizator dostałby 

odznaczenie, a radny je wręczył. Tylko, że problem jest w tym, że czasami jest zmienność 

decyzji. Ktoś mówi, że będzie a potem okazuje się, że nie dotarł na miejsce. I to stanowi 

problem. Marszałek wyraził nadzieję, że te zapisy skłonią do tego, żeby większą staranność 

dołożyć do tych działań. 

Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk zaznaczyła, że "Odznaka honorowa za zasługi 

dla województwa wielkopolskiego" jest też formą promocji samorządu Województwa 

Wielkopolskiego. I dobrze żeby radni w takim wręczaniu, w takim wydarzeniu ważnym dla 

odznaczonego mogli uczestniczyć. 

Dodała, że w związku z tym, iż Marszałek złożył propozycję na piśmie to należy poddać ją pod 

głosowanie. 

Przewodnicząca SWW poddała pod głosowanie poprawkę uchwały w sprawie: ustanowienia 

„Odznaki honorowej za zasługi dla województwa wielkopolskiego” w taki sposób, że na koniec 

dopisuje się tekst, „którzy wcześniej zgłosili swój udział w uroczystości". 

 

Wniosek został przyjęty w głosach: 

za: 22,  

przeciw: 2,  

wstrzymujących: 4.  

 

Przewodnicząca SWW poddała pod głosowanie projekt uchwały: 

za: 26,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 2.  

Uchwała nr XLVIII/1098/2018 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad 21. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania 

statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu 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: 
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za: 27,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XLVIII/ 1099 /18 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

 

Ad 22. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie powierzenia 

Powiatowi Pleszewskiemu realizacji zadań samorządu województwa dotyczących 

zwiększania dostępności i podnoszenia, jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie 

leczenia uzależnienia od alkoholu. 

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: 1.  

Uchwała nr XLVIII/1100/18 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Ad 23. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: wyrażenia 

zgody na powierzenie zarządzania w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi 

wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych miasta Rogoźno, Gminie 

Rogoźno. 

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

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 26,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XLVIII/1101/18 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Ad 24. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zaliczenia 

do kategorii dróg wojewódzkich, odcinka drogi na terenie gminy Kleszczewo 
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stanowiącego przedłużenie drogi wojewódzkiej nr 434 do węzła „Kleszczewo” na drodze 

ekspresowej S5. 

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

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 22,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała nr XLVIII/1102/18 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Ad 24A. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: przyznawania uczniom 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: 24,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XLVIII/1103/18 stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Ad 24B. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: przyznawania studentom 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: 25,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała nr XLVIII/1104/18 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
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Ad 24C. Podjęcie uchwały SWW zmieniającą uchwałę nr XXXIII/840/17 SWW  

z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów 

przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie 

Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 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: 27,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała nr XLVIII/1105/18 stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Ad 25. Informacja o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem Województwa 

Wielkopolskiego w 2017 roku. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. Sejmik przyjął informację do wiadomości.  

Informacja stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Ad 26. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej, dla których Województwo Wielkopolskie jest podmiotem tworzącym. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. Sejmik przyjął raport do wiadomości.  

Raport stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Ad 27. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. Sejmik przyjął informację do wiadomości.  

Informacja stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Ad 28. Informacja dotycząca Budowy Ośrodka Protonoterapii w Wielkopolskim 

Centrum Onkologii w Poznaniu (INPRONKO). 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. Sejmik przyjął informację do wiadomości.  

Informacja stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Ad 29. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 
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Radni nie wnieśli żadnych uwag. Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Ad 30. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

a) Radny Marek Sowa 

Radny złożył pisemną interpelację skierowaną do Zarządu WW dotyczącą wsparcia 

finansowego budowy pomnika Żołnierzy Armii Krajowej w Lesznie. Radny powiedział, 

że budowa takiego pomnika przyczyni się do patriotycznego wychowania młodego 

pokolenia i krzewienia wiedzy o historii Polskiego Państwa Podziemnego i Armii 

Krajowej. Dodał, że odsłonięcie pomnika będzie wydarzeniem upamiętniającym 

obchody 100 – lecia odzyskania niepodległości.  

(interpelacja stanowi załącznik do niniejszego zestawienia). 

 

b) Radny Dariusz Szymczak 

Radny złożył pisemną interpelację dotyczącą wyrażenia zgody na odlesienie terenu  

2,69 ha w Stobnicy. Radny chciałby wiedzieć jakimi przesłankami kierował się 

Marszałek wydając zgodę na odlesienie tego terenu, czy zgodę wydawał osobiście, czy 

było to standardowe postepowanie oraz ile rocznie podobnych decyzji jest wydawanych 

przez Marszałka i jakiego obszaru one dotyczą.  

(interpelacja stanowi załącznik do niniejszego zestawienia). 

 

c) Radny Wiesław Szczepański 

Radny złożył ustną interpelację dotyczącą możliwości wpłynięcia przez Marszałka na 

dyrekcję Muzeum Okręgowego w Lesznie w kwestii obniżenia opłaty za bilety wstępu 

na wystawę „Żużel. 80 lat wrażeń”. Zaznaczył, że bilet kosztuje 20 złotych. Według 

radnego jest to zbyt wysoka cena, o czym świadczy znikoma liczba odwiedzających. 

Radny zaproponował, aby cena biletów wynosiła odpowiednio dla dziecka  

ok. 5 złotych, dla rodzica ok. 10 złotych. Dodał, że samorząd WW dofinansowywał tę 

wystawę kwotą ok. 40 tysięcy złotych, natomiast teraz występuje sytuacja, że obejrzy 

ją garstka osób. Powiedział, że Leszno jest miastem żużla i mnóstwo młodych ludzi  

i dzieci chętnie przyszłoby na tę wystawę, ale cena jest odstraszająca. Zaapelował,  

aby obniżyć opłatę za bilet w okresie wakacyjnym, tak aby dzieci, które przebywają  

w okolicach Leszna mogły skorzystać i ją obejrzeć. 
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d) Radny Julian Jokś 

Radny złożył ustną interpelację dotyczącą podjęcia prac nad nowelizacją planu 

gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2022  

w przedmiocie limitów na odpady zmieszane i bio. Zaznaczył, że obecnie w IX regionie 

sytuacja wygląda w ten sposób, że zakłady w Ostrowie i Kępnie nie przyjmują odpadów 

z uwagi na przekroczone limity. Dodał, że niedługo taki sam problem dotknie zakład  

w Kaliszu. Radny wskazał, że tłumaczenia dotyczące limitów – czyli kto je wprowadził 

i na jakiej zasadzie, są dość mętne, wszyscy mają inne zdanie. Zaapelował, aby 

przystąpić do prac nad nowelizacją planu gospodarki odpadami, gdyż obecna sytuacja 

może doprowadzić do sytuacji, że odpady bio nie będą odbierane. Radny wskazał, 

 że regiony w których są instalacje zagospodarowania są zbyt małe. Obserwuje się 

praktyki monopolistyczne kosztem ceny. Zaproponował, aby radykalnie zmniejszyć 

liczbę regionów w Wielkopolsce, co doprowadziłoby do konkurencji i wyboru dla 

operatorów, którzy świadczą usługi w zakresie gospodarowania odpadami. 

 

e) Wiceprzewodniczący SWW Waldemar Witkowski  

Wiceprzewodniczący złożył zapytanie czy prawdą jest, że samorząd WW dofinansował 

kwotą 300 tysięcy złotych biletowany koncert zespołu Il Divo, który w dniu 22 czerwca 

2018r. odbywał się z okazji jubileuszu 1050 – lecia Archidiecezji Poznańskiej. Dodał, 

że jeśli jest to prawdą, chciałby wiedzieć jaki był cel dofinansowania tego komercyjnego 

przedsięwzięcia. 

 

f) Radny Zbigniew Czerwiński 

W imieniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej radny złożył ustną interpelację  

w sprawie zwiększenia w budżecie kwoty dotacji na wnioski składane w ramach 

ogłaszanych konkursów dla organizacji społecznych. Poinformował, że w ostatnim 

czasie znacząco wzrasta ilość składanych wniosków, a od pewnego czasu utrzymywana 

jest kwota dotacji na poziomie 680 tysięcy złotych. Radny zaproponował, aby znacznie 

zwiększyć tę kwotę. Dodał, że wnioski składane do ROPS są zwykle bardzo dobrze 

przygotowane, a kwota na jaką opiewały wszystkie złożone wnioski to ok. 3 mln 

złotych. 

 

Marszałek Marek Woźniak  w odniesieniu do interpelacji radnego Dariusza 

Szymczaka powiedział, że procedurę, którą Urząd Marszałkowski przy wylesieniu terenu  
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w Stobnicy podjął jest prawidłowa. Została ona podjęta kilka lat temu w uzgodnieniu  

z Wielkopolska Izbą Rolniczą i podpisana przez członka zarządu Arkadiusza Błochowiaka. 

Dodał, że  zwracano się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o opinię dotyczącą planu. 

Ostatecznie wszelkie uwagi nie zostały uwzględnione przez gminę przy końcowej konstrukcji 

planu. Stwierdził, że przypisywanie nam sprawstwa i wydawanie zgód na budowanie tego typu 

obiektu jest zwykłym uproszczeniem. 

Odnośnie interpelacji radnego Wiesława Szczepańskiego poinformował, że temat 

muzeum zostanie poruszony w rozmowie z dyrektorem tejże instytucji. Dodał, że nie jest 

pozbawione uzasadnienia aby te bilety nie były zbyt drogie. 

Odniósł się również do interpelacji Wiceprzewodniczącego SWW Waldemara 

Witkowskiego dotyczącej koncertu informując, że nie był to koncert wyłącznie komercyjny  

a  koncert jubileuszowy jako jeden z elementów uczczenia 1050-lecia Biskupstwa 

Poznańskiego. Urząd marszałkowski miał podpisaną umowę na promocję województwa z 

realizatorem tego koncertu i przekazano na ten cel kwotę 350 000 zł 

Członek Zarządu Marzena Wodzińska odnosząc się zapytania Radnego Juliusza 

Joksia powiedziała, że w marcu 2016 r. rozpoczęły się prace nad planem gospodarki odpadami 

dla Województwa Wielkopolskiego. Plan został przyjęty w maju 2017 r. Wszelkie instalacje 

zgłaszały odpowiednie limity jakie chcą uzyskać. Stwierdziła, że jeżeli któraś instalacja ma 

mniejszy limit to tylko dlatego, że plan musi być opiniowany. Zaznaczyła, iż nie można   

tworzyć planu gospodarki odpadami na podstawie danych statystycznych. Można to tylko 

zrobić na podstawie sprawozdań od związków międzygminnych. 

Ponadto wspomniała, że na komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjęto 

decyzję, którą zarząd przyjął do wiadomości, że rozpoczyna się nowe procedowanie nad 

planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego. Ustawa nie przewiduje 

korekty planu lub zmian w planie, natomiast samo procedowanie potrwa minimum 1 rok gdyż 

wynika to z przepisów KPA. 

 

Ad 31. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk poinformowała, że 10 września 2018r  

zaplanowana jest, jako sesja nadzwyczajna poświęcona zagadnieniom Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych. 

Zwróciła się ponadto z prośbą do radnych o obecność na najbliższej sesji, aby móc 

wspólnie zrobić profesjonalne zdjęcie będące dla radnych pamiątką.  
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Zofia Szalczyk zamknęła 

XLVIII sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

Protokół sporządził 

Łukasz Zawadzki 

 


