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PROTOKÓŁ NR LI/18 

LI sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z 29 października 2018 r. 

 

LI sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się 29 października 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 LI Sesji 

SWW wzięło udział 36 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.  

 

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk zaproponowała, by zmienić brzemiennie 

punktów 19 oraz 20, ponieważ z uwagi na wydłużenie nowej kadencji Wieloletnie programy 

współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zostały wydłużone do 

2023 roku. 

Wniosek został przyjęty przy głosach:  

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

 

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad całym porządkiem obrad 
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Porządek obrad LI sesji SWW został przyjęty przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

 

 

PORZĄDEK OBRAD 

LI SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

29 PAŹDZIERNIKA 2018 r. /godz.1200/ 

 

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 

(+ autopoprawka). /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 zmieniającej uchwałę 

nr XLVI / 1052 / 18 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom 

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

Fizyczna”). /druk nr 3/  

7. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia 

„Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg 

powiatowych znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego”. /druk nr 4/  
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8. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia 

przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Ginekologii Operacyjnej, 

Onkologicznej i Endoskopowej Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w Poznaniu. /druk nr 5/ 

9. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia 

przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi 

i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w Poznaniu. /druk nr 6/ 

10. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia 

przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Radioterapii 

Onkologicznej III Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie 

w Poznaniu. /druk nr 7/ 

11. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia 

przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowiska: Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Willa 

IV, Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Willa VI i Ordynatora Oddziału 

Psychiatrycznego im. Conolly Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. 

Oskara Bielawskiego w Kościanie. /druk nr 8/ 

12. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie nadania Statutu Wielkopolskiemu Ośrodkowi Reumatologicznemu 

Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej 

w Śremie. /druk nr 9/ 

13. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. 

Oskara Bielawskiego w Kościanie. /druk nr 10/ 

14. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie nadania Statutu Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy. /druk nr 11/ 
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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 zmieniającej uchwałę 

w sprawie likwidacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Poznaniu. /druk nr 13/  

17. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. /druk nr 14/ 

18. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia 

„Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2019”. /druk nr 15/ 

19. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu „Wieloletniego programu 

współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-

2023”. /druk nr 16/ 

20. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia  

„Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na lata 2019-2023”. /druk nr 17/ 

21. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia projektu 

uchwały w sprawie ustanowienia wzoru i regulaminu używania sztandaru Województwa 

Wielkopolskiego. /druk nr 18/ 

22. Obwieszczenie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu Statutu Województwa Wielkopolskiego. /druk nr 19/ 

23. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018, w tym 

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

własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. /druk nr 20/ 

24. Informacja o działalności Magazynu Samorządowego „Monitor Wielkopolski”. /druk nr 

21/ 
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25. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i 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 22/ 

26. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. /druk nr 23/ 

27. Interpelacje i zapytania radnych.  

 

Ad 3. Wybór sekretarzy obrad. 

Sekretarzami obrad zostali wybrani przy głosach:  

za: 31,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

radni:  

Julian Jokś oraz Rafał Żelanowski 

 

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 

(+ 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: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała nr LI / 1137 /18 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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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 SWW poinformowała, iż do projektu uchwały załączone są stosowne opinie  

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała nr LI / 1138 /18 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

Ad 6. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę 

nr XLVI / 1052 / 18 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 

przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu 

terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). 

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

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała nr LI / 1139 /18 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad 7. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia 

„Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg 

powiatowych znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego”. 

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

Komisji SWW.  

Uchwała została podjęta przy głosach: 
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za: 31,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała nr LI/1140/18 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad 8. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia 

przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Ginekologii 

Operacyjnej, Onkologicznej i Endoskopowej Wielkopolskiego 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: 34,  

przeciw: 1,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała nr LI/1141/18 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad 9. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia 

przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi 

i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego 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: 36,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr LI/1142/18 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Ad 10. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia 

przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Radioterapii 

Onkologicznej III Wielkopolskiego 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: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 2.  

Uchwała nr LI/1143/18 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad 11. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia 

przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowiska: Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Willa 

IV, Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Willa VI i Ordynatora Oddziału 

Psychiatrycznego im. Conolly Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego 

im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. 

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

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr LI/1144/18 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad 12. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie nadania Statutu Wielkopolskiemu Ośrodkowi Reumatologicznemu 

Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Śremie. 

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



10 
 

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr LI/1145/18 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad 13. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu 

im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.  

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

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 36,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr LI/1146/18 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad 14. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie nadania Statutu Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy. 

 

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

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 36,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr LI/1147/18 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 



11 
 

Ad 15. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów 

Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy 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: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr LI/1148/18 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad 16. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie likwidacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 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: 33,  

przeciw: 1,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała nr LI/1149/18 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Ad 17. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. 

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

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad 18. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia 

„Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
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pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2019”. 

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

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 36,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr LI/1150/18 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ad 19. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu „Wieloletniego 

programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na lata 2019-2023”. 

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

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad 20. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia  

„Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na lata 2019-2023”. 

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

Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 1,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr LI/1151/18 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
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Ad 21. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia 

projektu uchwały w sprawie ustanowienia wzoru i regulaminu używania sztandaru 

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: 34,  

przeciw: 0, 

wstrzymujących: 1.  

Uchwała nr LI/1152/18 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

 

 

Ad 22. Obwieszczenie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu Statutu Województwa Wielkopolskiego. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Informacja stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

 

Ad 23. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018, 

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

zadań własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

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

Informacja stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Ad 24. Informacja o działalności Magazynu Samorządowego „Monitor Wielkopolski”. 

Radny Zbigniew Czerwiński podzielił się opinią, że „Monitor Wielkopolski” nie spełnia swojej 

roli informacyjnej o działalności Sejmiku Województwa Wielopolskiego. Obszernie 

relacjonuje poczynania koalicji rządzącej, natomiast poziom informacji o działaniach opozycji 

jest „żenujący”. W ostatnim przed wyborami numerze był obszerny wywiad z marszałkiem 

Markiem Woźniakiem oraz tekst przewodniczącej Sejmiku, a nie było żadnego głosu 
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z opozycji. Radny miał zastrzeżenia do relacji z posiedzeń komisji budżetowej, na które się 

przygotowuje i wypowiada liczne argumenty popierające własne stanowisko, a w informacji 

można tylko przeczytać, że „opozycja była przeciw”. Jeżeli Monitor Wielkopolski ma pełnić 

swoją funkcję to powinien informować o pracy i różnorodności, która występuje w Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. Nie może on reprezentować tylko Marszałka. Radny 

poinformował, że kiedyś liczył ile razy występuje zdjęcie Marszałka w każdym numerze i dla 

własnych potrzeb nazwał to „kultem Marszałka”. Monitor powinien relacjonować to co się 

dzieje w Sejmiku z perspektywy rządzących ale i koalicji. 

 

Marszałek Marek Woźniak odniósł się do słów Radnego Zbigniewa Czerwińskiego. Dodał, 

że z wcześniejszej wypowiedzi można odnieść wrażenie, że Marszałek wpływa na działanie 

Monitora Wielkopolskiego. Polecił zobaczyć takie publikacje z całej Polski, także Podkarpacia, 

gdzie Marszałek jest z Prawa i Sprawiedliwości. Marszałek uznał, że w takim porównaniu 

relacje w Monitorze Wielkopolskim mogą być uznane za dyskryminację jego osoby, ponieważ 

ilość informacji do ilości działań są bardzo skromne. Analogicznie jest z ilością zdjęć. 

Marszałek odniósł się również do wywiadu, który w jego odczuciu był konieczny jako 

podsumowanie całej kadencji. To, że zdjęcie Marszałka pojawia się w każdym numerze jest 

oczywiste z racji ilości działań. Marszałek dodał, że czasami ma wrażenie, iż rada programowa 

tak silnie oddziałuje na redakcje, że jest czasami wykreślany z publikacji.  

 

Sejmik przyjął informację do wiadomości.  

Informacja stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Ad 25. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i 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. 

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

Informacja stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Ad 26. 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 25 do protokołu. 

 

Ad 27. Interpelacje i zapytania radnych.  

a) Radny Marek Sowa: 

Radny złożył interpelację na piśmie w sprawie tzw. pociągu teatralnego KW do Grodziska. 

Podczas jednego ze spotkań mieszkańcy poinformowali radnego, że nie mają możliwości 

powrotu wieczorem z teatru w sobotę, ponieważ w weekend pociąg po godz. 22:00 nie kursuje. 

 

b) Wiceprzewodniczący Waldemar Witkowski: 

Radny przypomniał, iż pytał już o osoby, które przygotowywały specyfikacje, która miała 

wyłonić podmiot budujący Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu. Podkreślił, 

że do teraz nie otrzymał satysfakcjonującej odpowiedzi. Podkreślał, że ten typ szpitala w 

województwie lubuskim będzie tańszy o 120 mln. zł, przyznał jednocześnie, że będzie on 

obsługiwał mniej pacjentów. Radny chciałby się dowiedzieć, dlaczego w ciągu kilku miesięcy 

proponowany koszt budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu wzrósł o 

ponad 50 mln zł (radny uważa, że jest to spowodowane zaproponowaną konkretną 

specyfikacją)?  

Druga interpelacja dotyczyła zakupu skrzypiec za ćwierć miliona złotych. Radny zapytał czym 

był podyktowany ten zakup? Czy zastosowano jakiekolwiek zasady wyboru konkurencyjnego? 

Konsultacje ze specjalistami wskazują, że była to bardzo wysoka cena. W związku z tym radny 

chciał też wiedzieć, czy wysłano zapytania do kilku konkurentów? Jak podkreślił w orkiestrze 

nie ma solisty, więc były one przeznaczone dla jednego ze skrzypków. 

 

c) Wiceprzewodnicząca Mirosława Rutkowska-Krupka: 

Po sesji poświęconej Ogrodom Działkowym zgłoszono do radnej wniosek, aby włączyć trzy 

okręgowe ogrody działkowe do uczestnictwa w wydarzeniach związanych z dożynkami 

wojewódzkimi. 
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Radny Stefan Mikołajczak podziękował wszystkim za współpracę przez wszystkie lata od 

kiedy powstało Województwo. Dostrzegł dobry dialog między władzą, a pracownikami urzędu. 

Podziękował Marszałkowi oraz Zarządowi za czas w którym mógł z nimi współpracować. Czas 

ten według radnego można zapisać jako bardzo dobry i na pewno zostanie zapamiętany. 

Podkreślił, że kończy on swoją przygodę jako radny ale sprawy samorządu oraz regionu 

pozostaną mu bliskie. Na zakończenie ponownie podziękował wszystkim, którzy pracowali na 

rzecz Wielkopolski i budowania jej dobrej marki. Pogratulował też nowo wybranym radnym i 

podkreślił, że uzyskanie takiego mandatu zaufania nie jest sprawą łatwą. Życzył im aby mieli 

świadomość dużej odpowiedzialności. Podziękował również wszystkim pracownikom urzędu 

uznając ich za partnerów do współpracy i fachowców.  

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak odniósł się do słów radnego Marka Sowy. Wyraził 

radość z zainteresowania kulturą przez mieszkańców Grodziska. Dodał jednak, że przyjęte 

założenia zakładają utworzenie połączenia tam gdzie pojawia się minimum rentowności, na 

poziomie chociażby 30%, co oznacza przynajmniej 60 osób podróżujących na danej trasie. 

Kolei Metropolitarna kursuje w dni robocze, ponieważ wtedy ludzie dojeżdżają do pracy oraz 

szkół. Nie stać obecnie samorządu aby w pełnym wymiarze pociągi jeździły także w weekendy. 

Jeżeli jednak wspólnie dojdziemy do wniosku, że w danym  dniu i porze istnieje potencjał na 

uruchomienie dodatkowego połączenia to niewątpliwie takie działania zostaną podjęte.  

 

Członek Zarządu Maciej Sytek odniósł się do słów radnego Waldemara Witkowskiego. 

Zaznaczył, że nie przypomina sobie takiej interpelacji na piśmie i otrzymał informacje także od 

Dyrektora Departamentu Zdrowia, że taka interpelacja się nie pojawiła. Natomiast natychmiast 

po dzisiejszej sesji zostanie przygotowana odpowiedź dla pana radnego.  

 

Dyrektor Włodzimierz Mazurkiewicz odpowiedział radnemu Waldemarowi Witkowskiemu, 

że temat skrzypiec był dokładnie omawiany na posiedzeniu Komisji Kultury. Skrzypce zostały 

dofinansowane w ubiegłym roku. Samorząd dołożył 130 tys. zł, ponieważ reszta kwoty 

pochodziła z Ministerstwa. Obecna na posiedzeniu była pani Agnieszka Duczmal, która 

wyjaśniała tę sprawę. Zaznaczył, że były oczywiście kryteria przetargowe i wybór ofert o czym 

również mówiła pani Duczmal. 

 

 

Ad 28. Zamknięcie posiedzenia. 
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Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk zaproponowała, aby w tym punkcie oddać głos 

przewodniczącym Klubów Radnych, Zarządowi Województwa oraz gościom. 

 

 Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczacy Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej 

RP pan Rafał Żelanowski. Na wstępie użył cytatu, że na tej izbie Wersalu już nie będzie, 

zwracając uwagę, że dotychczasowe wypowiedzi formułowane podczas obrad Sejmiku miały 

stosowny poziom i wyraził nadzieję, iż w przyszłości również będzie to miało miejsce. 

W dalszej kolejności mówca podziękował wszystkim urzędnikom, bo to dzięki ich codziennej 

pracy radni mają możliwość kształtowania Wielkopolski. Podkreślił, że Wielkopolanie okazali 

zaufanie kolacji PO – PSL, której ramieniem zbrojnym jest Zarząd. Wyrazy wdzięczności 

skierował szczególnie do Zarządu Województwa i podkreślił, że systematyczna i konsekwentna 

praca przynosi widoczne efekty. Mówca wyraził uznanie za dotychczasową dobrą współpracę 

z Klubem Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego i podkreślił, że w tej kadencji panowała 

wyjątkowo dobra atmosfera między radnymi. Przewodniczący podziękował również radnym 

z opozycji. Szczególne wyrazy wdzięczności skierował do Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego Marka Woźniaka, do radnego Leszka Wojtasiaka oraz Przewodniczącej 

Sejmiku Zofii Szalczyk. Na zakończenie przypomniał, że po 12 latach kończy swoją 

działalność w samorządzie. Wyraził nadzieję, że obecni radni, którzy kontynuować będą swoją 

pracę w Sejmiku VI kadencji oraz nowi radni, przyspieszą rozwój Wielkopolski i będą czerpali 

z tego satysfakcję.  

 W dalszej kolejności wypowiedział się Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego 

Stronnictwa Ludowego pan Julian Jokś. Podkreślił, że radni Klubu spotykali się przed każdą 

Sesją omawiając porządek obrad, jednak niezbyt często proponowali jakikolwiek zmiany, 

co świadczy o bardzo dobrej organizacji pracy Zarządu Województwa. W imieniu Klubu 

podziękował Przewodniczącej SWW Zofii Szalczyk, radnym z Klubu PO oraz pozostałym 

radnym województwa. Szczególne wyrazy wdzięczności skierował do Zarządu Województwa.  

Podziękował również wszystkim dyrektorom departamentów i biur Urzędu Marszałkowskiego 

oraz poprosił o przekazanie podziękowań wszystkim pracownikom UMWW. Podkreślił, 

że wspólna praca wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy Wielkopolski, która na arenie 

europejskiej może służyć za przykład w kontekście wykorzystania środków unijnych oraz 

w kontekście dobrego zarządzania. Odnosząc się do swojej wcześniejszej działalności 

w samorządzie gminnym, mówca zwrócił uwagę na ilość spraw oraz ich zakres terytorialny 

w odniesieniu do samorządu wojewódzkiego.  Na zakończenie radnym VI kadencji SWW 
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życzył dobrej pracy, racjonalnego rządzenia z pożytkiem dla Wielkopolan. Tym, którzy nie 

będą dalej radnymi życzył realizacji swoich planów. 

 Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość pan Dariusz Szymczak 

nadmienił, że podobnie, jak jego przedmówcy, nie będzie on kontynuował swojej pracy 

w Sejmiku. W związku z tym serdecznie podziękował za wspólne 3 lata ciężkiej pracy. 

Szczególne słowa uznania skierował do Przewodniczącej SWW Zofii Szalczyk oraz do 

Prezydium Sejmiku i do Zarządu Województwa. Mimo ostrzejszych słów, które nie raz padały, 

stosowne granice wypowiedzi nie były nigdy przekroczone. Mówca wyraził wdzięczność także 

wszystkim radnym oraz dyrektorom departamentów. Podkreślił, że jego dotychczasowa praca 

czyniona była z przekonaniem służenia Wielkopolsce. Niejednokrotnie wola ta wyrażana była 

inaczej, niż w przypadku Zarządu, ale takie jest prawo opozycji i każdego radnego. Specjalne 

słowa skierował do radnego Leszka Wojtasiaka, doceniając jego wkład w wielu sprawach, 

którymi się zajmował. Na zakończenie przyszłym radnym życzył dobrej współpracy, 

a przyszłym rządzącym, aby w dobrym kierunku prowadzili nasze województwo. 

 Jako kolejny głos zabrał Przewodniczacy Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej – 

Unia Pracy radny Wiesław Szczepański. Podkreślił, że jest jedynym przewodniczącym Klubu, 

który pozostanie radnym w kolejnej kadencji Sejmiku. Przypomniał, że w VI kadencji do Klubu 

należeć będą 3 radni, zaś dwóch z nich to byli parlamentarzyści, którzy wniosą do Sejmiku 

wiele wiedzy i pracy. Podziękował w imieniu swoim, jak i Klubu za 4 lata dobrej współpracy. 

W pierwszej kolejności wyrazy wdzięczności skierował do Prezydium Sejmiku oraz przy okazji 

złożył życzenia z okazji 65. urodzin Wiceprzewodniczącemu SWW W Waldemarowi 

Witkowskiemu. Szczególne podziękowania skierował do Skarbnik Województwa 

Wielkopolskiego pani Elżbiety Kuzdro-Lubińskiej, z która współpracował jako 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Podkreślił, iż pani Skarbnik jest najbardziej 

merytoryczną osobą w UMWW i pogratulował Marszałkowski tak wspaniałego Skarbnika. 

Podziękował także dyrektorom i pracownikom UMWW. Zwracając się do Marszałka, 

podziękował za zgodę na kontrolę przez Komisję Rewizyjną spółek prawa handlowego, co 

dotychczas nie zdarzyło się w żadnym samorządzie. Wyrazy wdzięczności skierowane zostały 

także do całego Zarządu Województwa oraz do radnego Leszka Wojtasiaka, byłego Członka 

Zarządu Województwa. Nowo wybranym radnym życzył aby pracowali dla rozwoju 

Wielkopolski oraz aby pamiętali, że Wielkopolska to nie Poznań. Przyszłej koalicji złożył 

życzenia dobrej pracy dla dobra mieszkańców. Wyraził nadzieję, że w przyszłości Sejmik 

Województwa będzie bardziej propagowany, gdyż niejednokrotnie zdarza się, że mieszkańcy 
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regionu nie mają wiedzy w tym zakresie – warto byłoby rozważyć aby np. raz na pół roku 

obrady Sejmiku obywały się w innych miejscach, niż Poznań.  

 Radny Leszek Wojtasiak zabrał głos i nadmienił, że wszelkie dyskusje zarówno 

wewnątrzklubowe, jak i na forum, były bardzo barwne. 12 lat w Sejmiku było dla radnego 

niezwykle ważnym okresem w życiu i doskonałą lekcją. Wskazał na dobrą współpracę 

z Zarządem oraz wieloma innymi osobami, w tym z dyrektorami jednostek służbowy zdrowia 

oraz radnymi województwa. Wyraził nadzieję, że dobre wspomnienia z tego okresu pozostaną 

w pamięci na długo. Na zakończenie przeprosił za swoje niejednokrotnie kąśliwe wypowiedzi 

oraz podziękował imiennie wszystkim członkom Zarządu oraz Przewodniczącemu Klubu PO. 

Życzył przyszłym radnym, aby w przyszłości współpracowali z ludźmi, z którymi można 

prowadzić owocne dyskusje.   

 Przewodnicząca SWW oddała także głos obecnym na sali gościom. W pierwszej 

kolejności przemawiał Poseł na Sejm RP Zbigniew Ajchler. Podkreślił, że podczas jego 

wieloletniej działalność w samorządzie województwa, która zapisała się w pamięci bardzo 

sympatycznie, wiele się nauczył. Zaakcentował, że w Warszawie Wielkopolska wskazywana 

jest jako wzór m.in. pracy organicznej. Nasz region miał największe osiągnięcia w zakresie 

zdobywani środków unijnych, ma najlepszego marszałka, a panująca atmosfera nie jest 

spotykana w innych gremiach. Zapewne wszyscy mają satysfakcję, że wykonali kawał dobrej 

roboty. Mówca nadmienił, że pracy zespołowej oraz poszanowania dla innych ludzi nauczył się 

na forum Sejmiku i takie wartości przekazuje synowi, który będzie radnym VI kadencji. 

Szczególne wyraz uznania skierował do Marszałka i Zarządu oraz pani Skarbnik i radnego 

Zbigniewa Czerwińskiego. Przez 8 lat Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe 

budowali dom, który nazywa się Polska. W imieniu swoim oraz posła Rafała Grupińskiego 

i całej Platformy Obywatelskiej podziękował wszystkim za zaangażowanie i trud włożony 

w budowanie naszego regionu i budowanie własnej osobowości. Na zakończenie życzył 

wszystkim wszystkiego dobrego. 

 Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb wyraził przekonanie, że każdy, kto 

dotknął istoty samorządności, wie że jest to perełka wśród instytucji publicznych w Polsce. Bez 

polskiego samorządu nie byłoby takiej Polski, jaką widzimy teraz. Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego ma powody do tego, aby mówić że przyczynił się do rozwoju Wielkopolski. 

Przypomniał, iż jakiś czas temu ówczesny Marszałek pan Stefan Mikołajczak wprowadził 

pewnego rodzaju instytucję pn. Dzień dobry Wielkopolsko. Było to powitanie powiatów, które 

zostały no nowo włączone w skład wielkiej Wielkopolski. Duch łączenia Wielkopolski, która 

składa się z 5 województwa trwa do dzisiaj, za co należą się serdeczne podziękowania radnym 
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województwa. Wielkopolska powinna się wzmacniać przez swoją integralność, zaś stolica 

regionu pełni w tej kwestii szczególną rolę. Nadmienił, że dobrze ocenianym przedsięwzięciem 

jest kolej metropolitalna. Kolejnym doskonałym przykładem jest coroczny konkurs 

Wielkopolski Rolni Roku. Jest to tytuł bardzo ceniony nie tylko przez laureatów, ale także 

innych zainteresowanych mieszkańców województwa. W dalszej kolejności podziękował 

Przewodniczącej SWW pani Zofii Szalczyk za wszystkie inicjatywy, który pozwoliły pokazać 

jak istotną rolę odgrywa przedsiębiorczość rzemieślnicza i ich organizację, izby czy cechy. Na 

uznanie zasługuje także dostrzeżenie działkowców i młodzieży, bo dzięki sejmikom młodzieży, 

uczyli się oni istoty samorządności. Wyraził podziękowanie wszystkim radnym województwa 

oraz pogratulował dobrej atmosfery pracy – wspólnym celem było, aby wielkopolska 

przyszłość była jasna i dobra. O tym, że radni wykonali świetną pracę świadczy m.in. fakt, 

że Wielkopolska jest na czele w kwestii wykorzystywania funduszy unijnych. Niezwykle 

ważne jest, aby tutaj gdzie narodziły się polskie instytucje państwowe oraz polskie 

chrześcijaństwo, wykuwał się duch dobrej współpracy niezależnie od różnicy poglądów. Na 

uznanie zasługuje fakt, że pamięć o Powstaniu Wielkopolskim i jego bohaterach udało się 

przenieść również do Warszawy, gdzie coroczna uroczystość przed Grobem Nieznanego 

Żołnierza uświadamia, że ten czyn zbrojny jest z Wielkopolski. Na zakończenie przekazał 

życzenia wszystkiego dobrego i powodzenia.  

 W dalszej kolejności głos zabrał Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek 

Woźniak. Podkreślił, że jest to smutny moment, gdyż z niektórymi trzeba się pożegnać, ale nie 

na zawsze. Podziękował za wszystkie dobre słowa, które padły i zaakcentował, że podczas 

obrad Sejmiku udawało się zachowywać dobre standardy. Wielkopolska ma prawo, aby uważać 

się za region szczególny – etos pracy i odpowiedzialności, za to co robimy jest obecny i jest 

wpisany w nasze działania. Pewne kwestie, które pojawiały się w czasie kampanii oraz w czasie 

codziennego funkcjonowania Sejmiku wynikały z presji i klimatu ogólnopolskiej polityki. 

Obecne władze województwa otwarte są na wszelkie przejawy krytyki i nie jest przypadkiem, 

że wyrażono zgodę na przeprowadzenie kontroli, o której wspomniał radny W. Szczepański. 

Przykro jest jednak słuchać o wszelkich elementach, które wynikają bardziej z domniemań 

i nieuczciwych opinii, a wypowiadane są publiczne. Dla kogoś, kto pracuje dobrze i starannie, 

wszelkie dorabianie twarzy złodzieja czy oszusta jest bolesne. Wyraził nadzieję, że w kolejnej 

kadencji radni będą się ładnie i merytorycznie różnić i będą unikać osobistych ataków. 

Marszałek podziękował przewodniczącym Klubów Radnych, z którymi odbywano spotkania 

przed Sesjami SWW. Każdemu podziękował za wkład w tę wspólnotę, jaką tworzy samorząd 

województwa. W ramach każdej wspólnoty cenne jest partnerstwo, które było obecne na tej 
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sali, mimo różnic jakie występują i będą występowały, co wynika z poglądów politycznych, 

wiedzy czy doświadczenia życiowego. Wartością samorządu i Sejmiku jest to, że spotykają się 

ludzie, którzy nie myślą w tej sam sposób, mają różne spojrzenia na pewne sprawy i pochodzą 

z różnych miejsc Wielkopolski. Szczególne podziękowania skierował do Prezydium SWW i do 

pani Przewodniczącej Zofii Szalczyk za wszelkie niestandardowe inicjatywy – spotkania 

branżowe, spotkania z młodzieżą czy uroczystą Sesję z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. 

Wszystko to wzbogacało świadomość o istnieniu Sejmiku. Zwracając się do wszystkich 

radnych, wyraził uznanie za ich zaangażowanie, pracę oraz obecność na posiedzeniach, 

zwłaszcza tych, którzy przyjeżdżali z najdalszych zakątków regionu.  

 Jako ostatnia głos zabrała Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

Zofia Szalczyk. W pierwszej kolejności podziękowała radnym za wybranie jej na to ważne 

stanowisko, które bardzo ceniła. Zapewniła, że starała się prowadzić Sesje sprawnie i szybko, 

a mimo to Sejmik spędził na obradach ponad 7 dób. W sposób szczególny zwróciła się do radnej 

Mirosławy Kaźmierczak, której bardzo serdecznie podziękowała za współpracę w zakresie 

organizacji pracy Sejmiku. Podziękowała członkom Prezydium za wspieranie jej 

w wykonywaniu zadań Przewodniczącej SWW. Wyrazy wdzięczności skierowała także do 

Zarządu Województwa oraz do Przewodniczących Komisji SWW dziękując za dobrą 

współpracę. Na zakończenie Przewodnicząca podziękowała dyrektorom UMWW. Najlepsze 

życzenia skierowała do wszystkich obecnym na sali. Poinformowała, że prawdopodobnie 

pojawi się propozycja zorganizowania stowarzyszenia radnych, również poprzednich kadencji. 

 Przewodnicząca SWW Zofia Szalczyk waz z Wiceprzewodniczącymi Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego wręczyła radnym V kadencji upominki i zaprosiła do 

wspólnego zdjęcia. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Zofia Szalczyk zamknęła 

ostatnią, LI sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego V kadencji. 
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