
1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ NR V/19 
V sesji Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego 

z 25 marca 2019 r. 

 

  



2 

 

Protokół Nr V/19 

V sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z 25 marca 2019 r. 

 
V sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji odbyła się 25 marca 

2019 r. o godz. 12:00 w sali Sesyjnej – w siedzibie Samorządu Województwa Wielkopolskiego.  

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

Obrady otworzył Jarosław Maciejewski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. W obradach V Sesji SWW wzięło udział 35 radnych, według listy obecności 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli także 

zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu). Wiceprzewodniczący 

przywitał wszystkich uczestników posiedzenia i przypominał, że obrady są transmitowane. 

Przywitał także nauczycieli i uczniów z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. 

Wojciecha w Złotowie, którzy przyjechali do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego na zaproszenie radnego Henryka Szopińskiego.  

 

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.  

Wiceprzewodniczący Jarosław Maciejewski. Poinformował, że przed Sesją, zostały 

zgłoszone dodatkowe punkty, a projekty uchwał zostały rozdane radnym w wersji papierowej 

przed Sesją SWW. 

Głos zabrał także radny Andrzej Plichta, który w imieniu Klubu Radnych Prawo 

i Sprawiedliwość poprosił o zdjęcie z porządku obrad pkt. 10. Podjęcie uchwały w sprawie: 

uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz 

z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania. 

Wiceprzewodniczący Jarosław Maciejewski zaproponował, aby uzasadnienie tego wniosku 

nastąpiło później.  

Poddał pod głosowanie uzupełnienie porządku obrad o punkt: 

 21A. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej 

działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 

za: 27,  

przeciw: 0,  
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wstrzymujących: 5.  

 21B. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego 

do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska: 

Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Willa IV i Ordynatora Oddziału 

Psychiatrycznego Willa VI Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara 

Bielawskiego w Kościanie. 

za: 32,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1.  

 21C. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. 

za: 32,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 2.  

 21D. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1.  

 zdjęcie z porządku obrad pkt. 10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem 

zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania. 

Wiceprzewodniczący Jarosław Maciejewski rozpoczął głosowanie, jednak ze względu 

na chęć zabrania głosu przez Wicemarszałka Wojciech Jankowiaka, głosowanie zostało 

zamknięte. 

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak poprosił o uzasadnienie ww. wniosku przez 

wnioskodawcę. 

Radny Andrzej Plichta przedstawił kilka argumentów za zdjęciem z porządku obrad 

ww. punktu, m.in. wskazał, iż dokument ten winien być tak skonstruowany, aby dawał 

mieszkańcom województwa jednakowe szanse rozwoju, jednak w planie ogranicza się 

wschodnią i południowo-wschodnią część województwa; nie ma w nim rzetelnych danych, 

gdyż wskazane w dokumencie badanie nie obejmują badań robionych na terenie Kalisza 

i okolic – w opracowaniu wskazane są drogi, w których przebieg jest ok 17-18 tys. pojazdów, 
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a nie ujęte są drogi, w których przebieg jest 20 czy 38 tys. pojazdów; w planie nie ma też 

informacji o drogach, o których rozmawia się z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 

i Autostrad – o obwodnicy Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 12 i 25, a jej nieujęcie w planie 

powoduje ograniczenie rozwoju tamtego regionu. Na zakończenie nadmienił, że występują 

znaczące różnice między PKP per capita w gminach powiatu kaliskiego a Poznaniem 

i powiatem poznańskim, szczególnie dostrzeganymi w planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa. Zaapelował o zdjęcie ww. punktu z porządku obrad niniejszej 

Sesji i uzupełnienie dokumentu tak, aby obwodnice DK 12 i DK 25 były poza granicami miasta.  

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak odniósł się do wypowiedzi przedmówcy. 

Przypomniał, że uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego wpisuje się w zasadę 

ciągłości władzy, a sam proces jest procesem długotrwałym. Prace przygotowawcze 

i konsultacje trwały od 4 - 5 lat, a każdy samorząd czy każdy zainteresowany miał prawo 

zwracać swoje uwagi. Plan ten miał zostać przyjęty już w zeszłym roku, jednak pod koniec 

2017 roku pojawił się sygnał ze strony rządu, że trwają prace legislacyjne, które być może 

zlikwidują plany zagospodarowania przestrzennego wpisując je do strategii rozwoju 

województwa. W związku z tym, prace nad planem nieco zwolniły. Na dzień dzisiejszy żadne 

prace legislacyjne w tym zakresie nie zostały powzięte, w związku z czym, aby nie marnować 

kilkuletniej pracy nad dokumentem, przedstawia się radnym niniejszy dokument, który był 

konsultowany ze wszystkimi niezbędnymi podmiotami. Nawiązując bezpośrednio do 

argumentów rannego Andrzej Plichty, marszałek poinformował, że dane o natężeniu ruchu 

pochodzą z roku 2015, gdyż badania takie przeprowadza się co 5 lat. Jeśli chodzi o drogi wokół 

Kalisza, wskazał że temat ten ma swoje odzwierciedlenie w omawianym dokumencie. Wnioski 

w tym względzie składał – co prawda już po konsultacjach – poprzedni prezydent Kalisza, 

a Zarząd Województwa postanowił przychylić się do tego wniosku. Uzgodnienia z GDDKiA 

były na stały przebieg dróg. W części opisowej jest ujęte, że przebieg dróg krajowych 

odzwierciedla stan uzgodniony z GDDKiA, jednakże każde ustępstwo od tego uzgodnienia 

będzie traktowana jako zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego. Taki działanie 

pozwoliło nie burzyć już powziętych działań w tym zakresie. Na zakończenie podkreślił jak 

ważnym dokumentem jest plan zagospodarowania przestrzennego i zaapelował aby nie 

opóźniać jego przyjęcia.  

Radny Andrzej Plichta poinformował, że z planu nie wynika, iż będą obwodnice 

miasta Kalisza. Podkreślił, że zabiega o to, co jest najważniejsze dla ziemi kaliskiej. Lepiej 

byłoby zaproponować, coś co będzie musiała uwzględnić GDDKiA, bo w przeciwnym 
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wypadku Kalisz kolejne 10 lat może być bez obwodnic. Wskazał także, że mapa z planu z roku 

2010 jest taka sama jak z roku 2019, a zmieniły się tylko kolory. Raz jeszcze podkreślił, 

że przywołane badania są nierzetelne. Radni powinni się zastanowić czy nie podejmują decyzji 

niekorzystnej dla wschodniej i południowo-wschodniej część Wielkopolski.  

Głos ponownie zabrał Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wyjaśnił, że nie można 

czegoś narzuć GDDKiA, gdyż wówczas podjęte będą decyzje bez uzgodnień z nimi. 

Dotychczasowe uzgodnienia są takie, że jeżeli dojdzie do zmiany przebiegu dróg, wówczas nie 

wymaga to zmiany planu zagospodarowania województwa, gdyż będzie traktowane jako 

zgodne. Nie należy wywracać całego procesu uzgodnień, bo oznaczałoby to, że występujemy 

do GDDKiA o uzgodnienie na nowo przebiegu dróg krajowych. Przypomniał także, 

że omawiany projekt był przedstawiany prawie na wszystkich Komisjach Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego, a z żadnej nie było tego typu zastrzeżeń.  

Radny Romuald Ajchler nie widzi potrzeby aby opóźniać przyjęcie dokumentu. Nie 

ma ważniejszej rzeczy w rozwoju regionu czy gminy, jak plan zagospodarowania 

przestrzennego, bo to on stymuluje rozwój tych obszarów. Zagrożeniem byłoby wpisanie 

zachcianek w postaci planowanych nawet za 50 lat dróg, co powodowałoby zablokowanie 

obrotu gruntami. Plan zagospodarowania przestrzennego należy przyjąć, gdyż nie wiadomo czy 

rząd za chwilę czegoś nie zmieni, a nie można w ten sposób prowadzić rozwoju województwa.  

Jako kolejny głos w dyskusji zabrał radny Jerzy Lechnerowski, który zwrócił uwagę 

że po szerokich konsultacjach tego dokumentu trudno byłoby ponownie uzgadniać pewne 

kwestie. Nie każdy musi zgadzać się ze wszystkimi punktami ujętymi w planie, mimo to nie 

powinniśmy wycofywać tego punktu z porządku obrad.  

Przewodniczący Klubu Radnych PiS pani Marlena Maląg poprosiła o informację 

w którym miejscu dokumentu zapisane są wspomniane przez Wicemarszałka uzgodnienia 

z GDDKiA. Ponadto poinformowała, że na Komisjach, których jest członkinią, plan ten nie był 

omawiany.  

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wyjaśnił, że na materiał był omawiany na 

5 Komisjach branżowych. Wskazał, że na stronie 113 części opisowej ujęte są ww. 

uzgodnienia.  

Wiceprzewodniczący SWW Jarosław Maciejewski przeszedł do głosowania nad 

zdjęciem z porządku obrad pkt. 10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Planu 
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zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem 

zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania: 

za: 12,  

przeciw: 22,  

wstrzymujących: 0.  

 

Wiceprzewodniczący SWW poddał pod głosowanie cały porządek obrad, uzupełniony 

o ww. punkty. Porządek został przyjęty przy głosach:  

za: 22,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 12.  

 

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/26/19 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa 

Wielkopolskiego na rok 2019. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/25/19 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: zaciągnięcia pożyczki ze środków 

zwrotnych inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach 

WRPO na lata 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie 

przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka 

(szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu 

terytorialnego w 2019 roku. 

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

Wielkopolskie Miastu Poznań. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu 

na działalność bieżącą  Europejskiego Centrum Solidarności. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego 

miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie oceny sytuacji na wielkopolskim rynku pracy 

i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2018 roku.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę 

maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2019 roku oraz 

rejonizacji tych upraw.  

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu współpracy 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.  

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo 

– Leczniczemu w Śremie. 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: zatwierdzenia zmiany w Regulaminie 

Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie.  

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

przy SPZOZ Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.  

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

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

Piotrowskiego w Gnieźnie.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do 

składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Willa II i Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego 

im. Mazurkiewicza Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. O. Bielawskiego 

w Kościanie.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do 

składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych „Dziekanka” im. A. Piotrowskiego w Gnieźnie.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do 

składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 



8 

 

Ordynatora Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 

Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” 

im. A. Piotrowskiego w Gnieźnie.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych wymogów dotyczących 

opracowania Raportu o stanie województwa.  

21A. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej 

działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny 

w Kaliszu. 

21B. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do 

składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na 

stanowiska: Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Willa IV i Ordynatora 

Oddziału Psychiatrycznego Willa VI Wojewódzkiego Szpitala 

Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. 

21 C. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. 

21 D.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. 

22. Informacja nt. współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą w 2018 roku. 

23. Plan współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą w 2019 roku. 

24. Raport z wykonania w roku 2018 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019. 

25. Regionalny transport lotniczy w Wielkopolsce. 

26. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

27. Interpelacje i zapytania radnych 

28. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Wiceprzewodniczący Jarosław Maciejewski w imieniu radnych województwa 

wielkopolskiego złożył życzenia imieninowe Marszałkowi Markowi Woźniakowi. 
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Ad 3. Wybór sekretarzy obrad.  

Sekretarzami obrad zostali wybrani przy głosach:  

za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

radni: Krzysztof Dembiński oraz Joanna Król-Trąbka.  

 

 Radny Adam Bogrycewicz złożył wniosek formalny o przerwę, gdyż w jego opinii 

Wiceprzewodniczący prowadzi obrady niezgodnie z regulaminem – niedokończenie 

głosowania i zamknięcie listy mówców. 

 Radny Romuald Ajchler nie zgodził się z radnym Adamem Bogrycewiczem, gdyż za 

wcześnie na przerwę.  

 Wiceprzewodniczący Jarosław Maciejewski ogłosił 5-minutową przerwę. Następnie 

obrady wznowiono. 

 Wiceprzewodniczący Jarosław Maciejewski zwrócił uwagę, iż pierwszy raz prowadzi 

obrady Sejmiku i przeprosił za niedopatrzenie. Zapewnił, że Dyrektor Biura Prawnego może 

zająć głos w przypadku jakichkolwiek wątpliwości formalnych. 

 

Ad 4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/26/19 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej 

Województwa Wielkopolskiego na rok 2019. 

Wiceprzewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  

Jako pierwszy głos zabrał radny Zbigniew Czerwiński, który poinformował, 

że podczas posiedzenia Komisji Budżetowej SWW zgłosił poprawkę o wycofanie pomocy 

finansowej dla Europejskiego Centrum Solidarności, a kwotę 100 tys. zł podzielić między 

2 placówki kultury: Teatr Miejski w Lesznie oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. W jego 

opinii propozycja wsparcia ECS w Gdańsku jest politycznym element kampanii wyborczej 

Koalicji Europejskiej i nie ma uzasadnienia merytorycznego. Podkreślił, że ECS 

sprzeniewierza się ideałom solidarności i ubliża ludziom, takim jak on, którzy byli gotów 

ryzykować swoim życiem i zdrowiem te idee. Na dzień 2 kwietnia planuje się dyskusje 

pt. Jeden partner/ka przez całe życie, czy co tydzień jeden/jedna?, organizowanym przez 

Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado. Takie wydarzenia ubliżają ludziom, którzy 
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w latach 80-tych działali w Solidarności. Przypomniał, że ECS jest instytucją 

współfinansowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które w ramach 

porozumienia przekazuje określoną kwotę, a dodatkowe środki to kwestia porozumienia 

między Ministerstwem a instytucją prowadzącą. Zaapelował aby wycofać to wsparcie dla ECS 

w Gdańsku. 

Radny Romuald Ajchler nie zgodził się z wypowiedzią przedmówcy. Minister Piotr 

Gliński nie wywiązał się ze swoich wcześniejszych zobowiązań na dofinansowanie ECS – to 

jest właśnie zagranie polityczne. W zamian za dofinansowanie miało być zajęte jakieś 

stanowisk w ww. instytucji. 

Radny Zbigniew Czerwiński zapewnił, że Minister realizuje przyjęte ustalenia, 

a dodatkowa kwota wymagałaby dotacji. Normalnym jest, że druga strona chce mieć coś z tej 

pomocy. Raz jeszcze podkreślił, że ECS nie reprezentuje idei Solidarności, a służy do 

prowadzenia lewackich eksperymentów. 

Radny Romuald Ajchler poprosił Marszałka Marka Woźniaka o informacje czy w 

zamian za pomoc i dofinansowanie ECS, ktoś mu coś obiecał. 

Następnie głos zabrał radny Adam Bogrycewicz zgodził się z wypowiedzią radnego 

Zbigniewa Czerwińskiego, który działał w Solidarności. Radny poprosił o informacje czy 

wpłynął oficjalny wniosek do Zarządu lub Sejmiku o przekazanie tych pieniędzy. Przypomniał 

także, że są to pieniądze mieszkańców województwa, a w jego opinii mamy do czynienia 

z pewną megalomanią i roztrwanianiem pieniędzy Wielkopolan. Odniósł się do wskaźników 

prezentowanych podczas debaty budżetowej i wyraził obawę, iż rozdawanie pieniędzy na lewo 

i prawo może pogorszyć te wartości. Nadmienił, że w Wielkopolsce są sprawy wymagające 

wsparcia finansowej, jak np. drogi i instytucje kultury. Czy Marszałek zapoznał się z budżetem 

województwa pomorskiego? To tamtejszy Zarząd powinien wpierać ECS. Przypomniał, 

że Marszałek jako pierwszy zapowiedział wsparcie dla ECS, czy to zapewnienie było poparte 

wcześniejszymi ustaleniami z Sejmikiem? Instytucji kultury jest bardzo dużo, czy każdą 

instytucję w Polsce będziemy wspierać? Czy jest informacja na co te pieniądze będą 

przeznaczone, czy ktoś z Wielkopolski będzie miał wpływ na ich wydatkowanie? Na 

zakończenie odniósł się także do wartości Solidarności i zwrócił uwagę, że hucpy polityczne 

urządzane w ECS bardziej dzielą społeczeństwo niż łączą. Ponad podziałami powinniśmy 

w sposób rzeczowy i odpowiedzialny podchodzić do wydatków województwa i wycofać się 

z woli przekazania tych pieniędzy. 



11 

 

Romuald Ajchler zgodził się, że są inwestycje które wymagają wsparcia – zarówno 

drogowe, jak i kulturalne (np. zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników muzeów). Są to 

jednak sumy rzędu kilkuset milionów złotych, którym warto byłoby się przyjrzeć, żeby 

oszczędzić na takie kwestie solidarnościowe, jak ta która jest omawiana. W ECS zapewne jest 

wielu Wielkopolan. 

Radna Joanna Jaśkowiak, która przypomniała że Wielkopolanie to nie tylko wyborcy 

PiS i każdy się różni od siebie w swoich opiniach. Idea solidarności wymaga wsparcia rzeczy, 

które są istotne nie tylko z punktu widzenia Gdańska lecz rzeczy, które warte są wspierania 

zawsze, aby głosić idee, że w życiu są czasem rzeczy ważniejsze niż droga. Przytoczyła 

fragment preambuły do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskie mając nadzieję, że sytuacje, które 

przyczyniły się do powstania ECS nie powtórzyły się w naszym kraju.  

W dalszej kolejności głos zabrał radny Marek Sowa i podkreślił, że ECS nie jest 

miejscem na szerzenie kwestii związanych z LGBT. Na Komisji Kultury poprosił o informacje 

czy Marszałek Województwa Pomorskiego wnioskował o pomoc dla ECS i dowiedział się, 

że oficjalnie takiej prośby nie było. Zgodził się z wypowiedzią radnego Zbigniewa 

Czerwińskiego, że planowana na 2 kwietnia debata urąga ideom Solidarności. Co więcej, 

2 kwietnia to rocznica śmierci Jana Pawła II. 

Radna Joanna Jaśkowiak zwróciła uwagę, iż tytuł debaty planowanej jest dość 

niepoprawny. Czy w równym stopniu oburza radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość pedofilia 

w kościele i stanowisko kościoła w tej sprawie? 

Radny Marek Sowa odpowiedział, że mocno go to oburza i ma nadzieję, że każde 

udowodnione przestępstwo będzie karane.  

Raz jeszcze głos zabrał radny Zbigniew Czerwiński wyraził pogląd, że Koalicja 

Obywatelska zamierza uczestniczyć w zgodnym chórze, którego rezultatem ma być zniszczenie 

rodziny i doprowadzenie do tego, że społeczeństwo będzie zatomizowane, a w przyszłości pary 

homoseksualne będą mogły adoptować dzieci. Taki jest projekt polityczny i te 100 tys. zł temu 

służy. 

Radny Adam Bogrycewicz zauważył, że te 100 tys. zł mogłoby być w Wielkopolsce 

wydatkowane w inny sposób, np. dla OSP Szydłowo w powiecie pilskim.  

Do wypowiedzi wszystkich przedmówców odniósł się Marszałek Marek Woźniak. 

Przekazanie 100 tys. zł dla województwa pomorskiego to wyraz naszej solidarności i jest on 

uzasadniony. Deklaracja o wsparciu była deklaracją wstępną i miała charakter otwarty. Była 
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ona odpowiedzią na apel ECS, władz Gdańska i województwa pomorskiego. Przypomniał, 

że w tym roku obchodzimy 30-lecie wyborów, który zmieniły wiele w naszej historii, kiedy to 

społeczeństwo opowiedziało się za Solidarnością. Politycy Prawa i Sprawiedliwości 3 lata temu 

próbowali kwestionować datę 4 czerwca, twierdząc że wolna i niepodległa Polska zaczęła się 

od wyborów w 2015 roku. Chcielibyśmy by jubileusz 30-lecia był bardzo uroczyście 

obchodzony, w Stoczni Gdańskiej, na terenie której stoi teraz Europejskie Centrum 

Solidarności. Instytucja ta jest instytucją narodową, mimo że jest prowadzona przez 

2 samorządy i Ministerstwo. Ma ona wiele funkcji – przedstawia historię, jest miejscem 

najróżniejszych debat. Tematyka debat i spotkań może się nie podobać przedstawicielom 

Zjednoczonej Prawicy, którzy sprzeciwiają się seksualizacji twierdząc, że może ona uczyć 

dzieci takich czy innych zachowań. Czy edukację seksualną przeprowadzać mają tacy ludzie, 

jak proboszcz z Tylawy, chroniony przez pana prokuratora Piotrowicza? Każdy komu bliskie 

są ideały Solidarności tamtego czasu nie może pozostawać obojętny na taki dyktat, który 

prezentuje Minister Kultury – ECS dostanie dodatkowe pieniądze, ale musi być jego 

wicedyrektor i musi być dokonana modyfikacja wystawy mówiącej o Solidarności.  Pewne 

działania w instytucjach kultury pokazują, że tylko Zjednoczona Prawica ma monopol na to, 

co jest patriotyczne. Na apel, który padł z Gdańska, marszałek odpowiedział ustnie, a wcześniej 

rozmawiał z Marszałkiem Województwa Pomorskiego. Ustalenia zostały potwierdzone na 

piśmie przez Marszałka Województwa Pomorskiego. W kwestiach ważnych nie zawsze 

musimy skupiać się na drobnych formalnościach. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Adama 

Bogrycewicza wyraził uznanie dla jego szacunku do radnego Zbigniewa Czerwińskiego, czego 

nie można kwestionować, jednak nie jest on jedyną osobą, która uczestniczyła 

w działalnościach tamtego czasu i nie ma monopolu na rację w tych sprawach. Nie zgodził się 

ze stwierdzeniami o megalomani i trwonieniu pieniędzy na lewo i prawo, a radny powinien 

ważyć słowa. Czy przekazanie 1,2 mld zł na partyjną telewizję po to, żeby codziennie sączyła 

propagandę nie jest roztrwanianiem pieniędzy publicznych? Polska powinna myśleć o swojej 

przyszłości i swojej pozycji na świecie, a nie zatruwała się podziałami i to jeszcze często 

opartymi na wykrzywianiu historii. Telewizja publiczna zorganizowała plenerowy przekaz 

o 100-leciu niepodległości, w którym pominięto bohaterów sierpnia 80 – taka narracja ma 

obowiązywać, żeby wykreślać tych, którzy przyczynili się do przełomu w Polsce? Podczas 

konferencji prasowej dotyczącej Europejskiego Centrum Solidarności na scenie był m.in. 

Bogdan Borusewicz, Władysław Frasyniuk czy Bogdan Lis – czy ktoś jest w stanie 

zakwestionować ich rolę w wydarzeniach sierpnia 80’? To oni mówili, że nie będzie akceptacji 

dla manipulowania historią poprzez przejęcia narracji w ECS. Mimo prób wykreślania Lecha 
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Wałęsy z tej historii, nawet jeśli jakiś cień na jego życiorysie jest, jego legenda nadal istnieje 

poza granicami kraju. Wobec tej wielkiej historii przekazanie od Wielkopolan 100 tys. zł na 

pielęgnowanie tego miejsca nie jest elementem roztrwaniania naszych pieniędzy. Wielu 

mieszkańców Wielkopolski zapewne się pod tym podpisze, a wielu już podpisało wspierając 

zbiórkę na ECS. Jeśli obywatele będę się składać na funkcjonalnie instytucji, będzie to 

oznaczało, że państwo już nie jest potrzebne.  

Radny Adam Bogrycewicz zwrócił się do Marszałka i powiedział, że jest w Polsce 

jedna partia polityczna posiadająca program, który wdraża, realizuje i dotrzymuje słowa. Jest 

też druga strona sceny politycznej reprezentowana przez Marszałka. Wielkopolanie głosujący 

na Marszałka w okręgu poznańskim, a także radni, którzy zadecydowali, że pan Marek 

Woźniak będzie stał na czele Zarządu, wybrała nie do tyrad politycznych i światopoglądowych. 

Wszyscy muszą dbać o województwo wielkopolskie. Prywatne środki można wydatkować jak 

się chce. Natomiast tu jest mowa o pieniądzach Wielkopolan. Narzucona narracja o ideach nie 

jest potrzebna. Do pieniędzy publicznych należy podchodzić pragmatycznie. Radny 

zastanawiał się czy wcześniej go poniosły emocje, jednak wypowiedz marszałka utwierdziła 

radnego w słuszności swoich słów. Jest to podejście megalomana. Marszałek chce pomagać 

instytucjom, które mu nie podlegają. Radny nie uzyskał też odpowiedzi czy marszałek będzie 

miał wpływ na to co konkretnie za te pieniądze będzie się działo. Mówca zaznaczył, że należy 

obniżyć emocje, a takie wystąpienia tylko je podnoszą. Do finansów powinno podchodzić się 

pragmatycznie i nie przekazywać 100 tys. zł na instytucje po za obszarem wielkopolski. 

 Radny Krzysztof Dembiński odniósł się do wcześniejszych wypowiedzi, szczególnie 

tych dotyczących pedofilii. Przytoczył dane mówiące o tym, że 900 z 1468 osadzonych nie ma 

żadnego wyuczonego zawodu, 70 było murarzami, 40 pracowało dorywczo, 30 wykonywało 

zawód ślusarza, 30 to rolnicy, 25 mechanicy. Pojedyncze osoby wykonywały takie zawody jak 

inżynier, lekarz, nauczyciel, pedagog, wychowawca, czy duchowny kościoła katolickiego.  

 Radny Zbigniew Czerwiński chciał doprecyzować swój wniosek. Radny wnioskuje 

o skreślenie w rozdziale 92195 kwoty 100 tys. zł. z przeznaczeniem na pomoc dla województwa 

pomorskiego i przeznaczenie do rozdziału 92106 50 tys. zł. dla Teatru Miejskiego w Lesznie 

i 50 tys. zł. do rozdziału 92113 dla centrum Kultury i Sztuki w Koninie. 

Poprawka Radnego Zbigniewa Czerwińskiego 

za: 12,  

przeciw: 22,  
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wstrzymujących: 1.  

 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 21,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 12.  

Uchwała nr V/64/19 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/25/19 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne. 

Wiceprzewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 32,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 2.  

Uchwała nr V/65/19 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: zaciągnięcia pożyczki ze 

środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA 

wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007-2013 w Banku Gospodarstwa 

Krajowego na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa 

Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego 

wyposażeniem”.  

Wiceprzewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  
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przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr V/66/19 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad 7.  Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu 

terytorialnego w 2019 roku. 

Wiceprzewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 29,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr V/67/19 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Województwo 

Wielkopolskie Miastu Poznań. 

Wiceprzewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  

 Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 30,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr V/68/19 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Pomorskiemu na działalność bieżącą  Europejskiego Centrum Solidarności. 

Wiceprzewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  
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 Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 20,  

przeciw: 10,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała nr V/69/19 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad 10.  Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego 

miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania. 

Wiceprzewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  

Radny Andrzej Plichta chciał powiedzieć, dlaczego nie będzie głosował w tym 

momencie nad przyjęciem tego planu. Był on procedowany w poprzedniej kadencji i na 

komisjach, w których uczestniczy radny nie było o nim żadnych informacji. Radny 

zaprezentował pisma wysyłane do urzędu w sprawie obwodnicy Kalisza, która jest niezbędna 

dla tego terenu. Mówca poinformował też, że wręczy Marszałkowi badania, o których była 

mowa wcześniej. W niektórych miejscach materiał zaprezentowany radnym jest nierzetelny. 

Zaapelował aby myśleć o całej Wielkopolsce, a nie tylko Poznaniu. Przywołał także słowa 

Marszałka mówiące, że jeżeli ustalenia z Krajową Dyrekcja Dróg będą dobre dla Kalisza drogi 

nr 12 i 25 będą w obwodnicy poza miastem to takie zapisy znajdą się w planie. Radny chciał 

aby przy tworzeniu kolejnych planów nie zmieniać tylko kolorów, ponieważ wprowadza to 

w błąd. Drogi kaliskie obecnie nazywane są „drogami śmierci”, stąd poprawa na DK 12 i 25 

jest konieczne, a że nie zostało teraz wpisane stąd radny nie może głosować za takim planem.  

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak powiedział, ze powiedzenie, iż dane wyjściowe 

są nierzetelne podważa prace zespołu, uzgodnień. Zapewnił, ze wszystkie materiały są rzetelne, 

wszystkie porozumienia zostały dokonane i nikt danych nie kwestionował. Mówca prosił 

o zaprotokółowanie jego stanowczego protestu przeciwko takim sformułowaniom. 

Poinformował również, że stawiane tu zarzuty należy kierować do osób za nie 

odpowiedzialnych, a nie planistów. Plan posiada otwartą formułę. Czy ta inwestycja w obrębie 

Kalisza będzie realizowana to zależy od inwestora, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg 
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Krajowych i Autostrad, będąca instytucja państwową. Samorząd nie ma na nią żadnego 

wpływu. 

Radny Andrzej Plichta podał przykład dlaczego nazwał materiały nierzetelnymi. 

W zestawieniu, który mają radni, brak jakiejkolwiek wzmianki na temat Kalisza i obciążeń 

ruchu występujących na terenie miasta jest zaskakujące. W 2016 roku na zlecenie miejskiego 

Zarządu Dróg przeprowadzono badania natężenia ruchu w granicach administracyjnych, które 

dokładnie pokazują poziom natężenia ruchu na wszystkich strategicznych odcinkach dróg. 

W porównaniu do powyższego zestawienia w Kaliszu na odcinku ul. Częstochowskiej będącej 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 zmierzono przepływ 38 823 pojazdy na dobę. Jest to 

wartość dwa razy większa od najwyższej prezentowanej przez plan. Droga 470 w kierunku 

Turku i tam zmierzono blisko 18 tys. radny przekaże Marszałkowi te badania i to w kontekście 

ich braku miał uwagi co do rzetelności.  

Radny Romuald Ajchler poprosił aby przejść dalej, ponieważ rozpoczyna się dyskusja, 

która już się odbyła. 

Radny Zbigniew Czerwiński zwrócił się do przedmówcy informując, że są tutaj na 

ochotnika i tak jak inni wysłuchują wypowiedzi radnego, tak on musi zachować cierpliwość 

i pozwolić wypowiedzieć się radnemu Andrzejowi Plichcie na temat Kalisza. Dodał też, 

że jeżeli były takie badania w roku 2016 to musi być jakiś problem we współpracy z naszym 

biurem planowania przestrzennego z Kaliszem. Kwestia doprowadzenia do spójności 

komunikacyjnej Kalisza z Poznaniem jest kluczowa, ponieważ młodzi ludzie częściej 

wybierają Wrocław albo Łódź zamiast Poznania. Wynika to ze słabej komunikacji tamtego 

rejonu z Poznaniem.  

Radny Romuald Ajchler odpowiedział, ze rozumie radnego Andrzeja Plichtę ale w tej 

chwili jego wypowiedzi nie wnoszą nic nowego do słów wypowiedzianych na początku sesji.  

Marszałek Marek Woźniak poinformował, że przedstawiano jaki jest kontekst 

czasowy planu zagospodarowania przestrzennego. Powiedział, ze można zadeklarować, 

że jeżeli powstaną nowe okoliczności przestrzenne jak i prawne będzie podejście do weryfikacji 

bądź modernizacji tego planu. Prosił o nieformułowanie tez, że wszyscy tu patrzą 

z perspektywy Poznania. Wszystkie miejsca w Wielkopolsce traktowane są w sposób 

równoprawny. W tym kontekście to władze miasta przez wiele lat nie zadbały o rozmowy na 

temat obwodnicy. Podjęły się tego jakiś czas temu, jednak wymaga to decyzji o charakterze 

krajowym. To lokalne samorządy w drodze uchwały wybiorą przebieg drogi, a Sejmik to po 
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prostu uwzględni w planie. Plan wojewódzki niczego nie narzuca, ewentualnie ostrzega 

samorządy przed pewnymi rozwiązaniami. Na koniec zaapelował aby nie porównywać 

natężenia ruchu wewnątrz miast z natężeniem na obszarze po za miejskim. 

  

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 22,  

przeciw: 11,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała nr V/70/19 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie oceny sytuacji na wielkopolskim rynku 

pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2018 roku.  

Wiceprzewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW. Dodał także, że jest przygotowana prezentacja dla radnych. 

Radna Łucja Zielińska poprosiła o przesłanie tej prezentacji na maila. 

 Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr V/71/19 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod 

uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 

2019 roku oraz rejonizacji tych upraw. 

Wiceprzewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  

 Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  
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wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr V/72/19 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu 

współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2019”. 

Wiceprzewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  

 Radny Tadeusz Tomaszewski poprosił w kontekście opiniowania tej uchwały na 

posiedzeniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, aby Marszałek wyznaczył właściwy 

Departament w Urzędzie Marszałkowskim, który będzie zajmował się ochroną praw 

konsumentów. Jest to jedno z zadań własnych samorządu województwa wielkopolskiego. 

Program współpracy obejmuje ochronę praw konsumentów. Gdy przechodzi się do konkretów 

w tym programie nie ma o tym słowa. Na pytania radnego podczas posiedzenia komisji, który 

Departament się tym zajmuje nie było jednoznacznej odpowiedzi.  

 Marszałek Marek Woźniak odpowiedział, że przyjmuje ten postulat. Do tej pory 

konkursy konsumenckie realizował Departament Gospodarki, dlatego wyraził opinię, iż to on 

jest właściwy aby się ta problematyką zajmować. Zostanie to dopracowane w kwestii formalnej. 

Dodał też, że z komisji nie popłynął jeszcze wniosek formalny w tej sprawie, chyba, że pan 

radny sam będzie chciał wystąpić z wnioskiem, to również zostanie on rozpatrzony.  

 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr V/73/19 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania statutu Zakładowi 

Opiekuńczo – Leczniczemu w Śremie. 

Wiceprzewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  
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 Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr V/74/19 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: zatwierdzenia zmiany w 

Regulaminie Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Wojewódzkim Szpitalu 

Zespolonym w Koninie. 

Wiceprzewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  

 Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 32,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr V/75/19 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

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

działającej przy SPZOZ Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. 

Wiceprzewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  

 Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr V/76/19 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Ad 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania statutu 

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

Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie. 

Wiceprzewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  

 Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 32,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr V/77/19 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad 18. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego 

do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Willa II i Ordynatora 

Oddziału Psychiatrycznego im. Mazurkiewicza Wojewódzkiego Szpitala 

Neuropsychiatrycznego im. O. Bielawskiego w Kościanie. 

Wiceprzewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  

 Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr V/78/19 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ad 19. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego 

do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. A. Piotrowskiego w Gnieźnie. 
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Wiceprzewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  

 Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr V/79/19 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad 20. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego 

do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko Ordynatora Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Rehabilitacji 

Ogólnoustrojowej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

„Dziekanka” im. A. Piotrowskiego w Gnieźnie. 

Wiceprzewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  

 Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr V/80/19 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad 21.  Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych wymogów dotyczących 

opracowania Raportu o stanie województwa. 

Wiceprzewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  

 Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  
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wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr V/81/19 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Ad 21A. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej 

działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w 

Kaliszu. 

Wiceprzewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  

 Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała nr V/82/19 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

  

Ad 21B. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego 

do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na 

stanowiska: Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Willa IV i Ordynatora 

Oddziału Psychiatrycznego Willa VI Wojewódzkiego Szpitala 

Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. 

Wiceprzewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  

 Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała nr V/83/19 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
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Ad 21C. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w 

Poznaniu. 

Wiceprzewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  

Radna Marlena Maląg chciała zgłosić do komisji konkursowej radnego Zbigniewa 

Czerwińskiego.  

Poprawka zgłaszająca do komisji konkursowej radnego Zbigniewa Czerwińskiego. 

za: 12,  

przeciw: 21,  

wstrzymujących: 1.  

 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 22,  

przeciw: 4,  

wstrzymujących: 8.  

Uchwała nr V/84/19 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Ad 21D. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. 

Wiceprzewodniczący odczytał pisma radnych z prośbami o dopisanie bądź wypisanie z 

danej komisji. 

 Radni nie wnieśli uwag.  

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 32,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr V/85/19 stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

22. Informacja nt. współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą w 2018 roku. 

Radni nie wnieśli uwag. Sejmik przyjął informację do wiadomości. 
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23. Plan współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą w 2019 roku.  

 Radny Krzysztof Dembiński zwrócił uwagę na współpracę z odległymi regionami na 

świecie. Poinformował, ze złoży interpelacje w sprawie korzyści i kosztów związanych ze 

współpraca z Brazylią, Chile i Japonią. Dodał, że wyjazdy te są bardzo kosztowne, a kultury 

tych państw są tak odległe, iż radny nie wyobraża sobie jakie można z tego czerpać wymierne 

korzyści.  

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

24. Raport z wykonania w roku 2018 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019. 

Radni nie wnieśli uwag. Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

Ad 25. Regionalny transport lotniczy w Wielkopolsce. 

Radni nie wnieśli uwag. Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

Ad 26. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 

okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Radny Jerzy Lechnerowski zapytał dlaczego 14 lutego 2019 roku Zarząd rozwiązał 

umowę o pracę z Panem Januszem Łakomcem Dyrektorem Parków Krajobrazowych. 

Członek Zarządu Jacek Bogusławski poinformował, ze złożył on rezygnację 

w związku z przejściem na emeryturę.  

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

Ad 27. Interpelacje i zapytania radnych.  

 

Radny Marek Sowa złożył cztery interpelacje w sprawach: 

 budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 305. 

 światłowodu w Spytkówkach budowaną przez firmę INEA. 

 obsługi odcinka Września - Nowy Tomyśl przez nowe zestawy "elf 2". 



26 

 

 składu komisji reprezentującej odwołanie Zamku Rydzyna. 

Radny Romuald Ajchler złożył zapytanie w sprawie niesprawnego oświetlenia promu 

Chojno - Karolewo od strony m. Karolewo w Gminie Wronki. Prosił też o zwrócenie uwagi na 

sytuacje w innych przeprawach promowych. Złożył także interpelację w sprawie 

dofinansowania projektu związanego z odnawialnymi źródłami energii. Na koniec radny 

wspomniał o petycji dotyczącej przywrócenia połączeń kolejowych na linii 368 Szamotuły-

Międzychód. Prosił o informacje na piśmie, czy coś w tej kwestii jest merytorycznie 

wykonywane. 

 Radna Małgorzata Stryjska złożyła interpelację w sprawie budowy szpitala Centrum 

Zdrowia Dziecka oraz w sprawie inwestycji na działce w Jankowie Przygodzkim. 

 Radny Andrzej Pichet złożył dwie interpelacje w sprawie budowy szpitala Centrum 

Zdrowia Dziecka oraz w sprawie inwestycji na działce w Jankowie Przygodzkim. Dodatkowo 

radny złożył zapytanie w sprawie umieszczania informacji o Sejmiku na portalach 

społecznościowych. 

 Radna Łucja Zielińska złożyła dwie interpelacje w sprawie podpisania umów 

o dofinansowanie w ramach poddziałania 8.3.1 "Kształcenie zawodowe młodzieży" WRPO dla 

6 pilskich szkół oraz w sprawie szczegółowych kosztów uroczystości "roczków" Centrum 

Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Zawodowego i Dualnego. Ponadto radna złożyła zapytanie 

w sprawie diagnozy potrzeb klientów Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Zawodowego 

i Dualnego. 

 Radny Zbigniew Czerwiński złożył zapytanie w sprawie podwyżek płac pracowników 

Urzędu Marszałkowskiego. 

 Radny Jerzy Lechnerowski złożył interpelację w sprawie przebudowy drogi 

wojewódzkiej 434 na odcinku od Śremu do Kórnika. 

Radny Adam Bogrycewicz złożył dwie interpelacje w sprawie przystąpienia 

Województwa Wielkopolskiego do realizacji budowy mostu na rzece Noteć w Ciszkowie 

w ramach rządowego programu Mosty dla Regionów oraz sprawie wsparcia zakupu średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szydłowo. Dodatkowo radny złożył dwa zapytania 

w sprawie podjętych czynności w celu utworzenia oddziału onkologicznego przy Szpitalu 

Specjalistycznym w Pile oraz Treść zapytania w sprawie "rychłej" realizacji budowy ścieżki 

rowerowej łączącej Szydłowo z Piłą. 
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Radna Zofia Itman zapytała Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka o kolejowe bilety 

dla seniora. Od 2017 roku ulga wynosi 25%. Radno wyraziła opinię, iż można by sprawdzić 

czy byłaby możliwość podniesienia tej ulgi do 30%. Poinformowała także, że automaty 

w pociągach nie są dostosowane do tej zniżki i zasugerowała, że warto by wprowadzić taką 

zmianę aby pasażerowie nie musieli zakupywać biletów u konduktorów. 

Radny Tadeusz Tomaszewski złożył zapytanie w sprawie utrzymania stacjonowania 

zespołu ratownictwa medycznego typu "P" w mieście Pyzdry. 

Radny Henryk Szopiński złożył zapytanie w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej 

nr 188 w gminie Zakrzewo. 

Radny Krzysztof Dembiński złożył dwa zapytania w sprawie współpracy pomiędzy 

Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Chungcheongnam-do w Korei Południowej 

oraz w sprawie współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego 

a regionami partnerskimi Japonii, regionami partnerskimi w Peru i Brazylii. 

 Marszałek Marek Woźniak odniósł się do niektórych interpelacji i zapytań radnych.  

Wyjaśnił, że w kontekście interpelacji radnego Adama Bogrycewicza o wsparcie dla 

OSP to Zarząd działa systemowo. Przewidziano w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie 

Finansowej 8 mln zł na zakupy sprzętu dla OSP. Lista jednostek, które będą mogły skorzystać 

z tych pomocy została wynegocjowana z Zarządem OSP oraz Komendantem Wojewódzkim 

Państwowej Straży Pożarnej. Zostanie ogłoszony przetarg i za dostarczenie samochodów 

w części będzie płacić samorząd województwa. 

 Odnosząc się do zapytania radnego Zbigniewa Czerwińskiego odpowiedział, że urząd 

jest w trakcie przygotowywania podwyżki i nastąpi ona w nieodległej perspektywie. 

 Nawiązując do interpelacji radnej Małgorzaty Styryjskiej wyjaśnił, iż pomysł 

partnerstwa publiczno-prywatnego funkcjonował w urzędzie i było nawet przygotowanie do tej 

procedury, jednak miało to miejsce ponad 5 lat temu. Postawiono na Regionalny Program 

Operacyjny z myślą, aby finansować budowę szpitala z funduszy europejskich. Zdziwiony jest 

zatem informacją, na którą powołała się pani radna. Stanowczo zdementował te słowa 

i zaznaczył, że nie ma mowy o żadnym partnerstwie publiczno-prywatnym w przypadku tej 

inwestycji.  

 Radny Tadeusz Tomaszewski chciał upewnić radnego Adama Bogrycewicza, 

że samorząd województwa stosuje rozwiązania systemowe wynikająca z przyjęcia przez sejmik 

poprzednich kadencji Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych na lata 2012-2020. 
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Są tam zapisane określone kryteria wsparcia. Gdy będzie praca nad następnym programem to 

należałoby już dziś przemyśleć jakie nowe kryteria zastosować, aby ten program docierał 

w szerszym stopniu do OSP działających na obszarze bogatszych gmin. 

 Radna Małgorzata Stryjska potwierdziła, że miała takie informacje, o których mówił 

pan Marszałek. Jednak wiadomość o której wspomniała w interpelacji dotarła do niej teraz, 

dlatego zadała to pytanie. 

 Wicemarszałek Wojciech Jankowiak odniósł się do rządowego programu „Mosty dla 

Regionów”, który nie był konsultowany z samorządami. W ramach tych działań rząd 

zaproponował realizację pięciu mostów w Wielkopolsce nie będących w ciągu dróg 

wojewódzkich. W związku z tym podjęto decyzję o przystąpieniu do budowy jednego 

z zaproponowanych mostów na Noteci wspomnianych w interpelacji radnego Adama 

Bogrycewicza. Ponadto będą zgłoszone do rządu mosty w innych lokalizacjach jako te 

wymagające natychmiastowej pomocy, w tym most w Sierakowie. 

 Odnosząc się do ścieżki rowerowej w Szydłowie mówca zaznaczył, że poprzedni wójt 

deklarował dokonania wykupów niezbędnych gruntów do budowy ścieżki. Był to warunek 

realizacji tego przedsięwzięcia, a nie zrobiono w tej sprawie nic. Z inicjatywy nowych władz 

padły deklaracje, że grunty zostaną wykupione i wtedy nastąpi realizacja zadania. 

  Wicemarszałek zaznaczył, że wspomniane Elfy będą jeździć po terenie województwa. 

Będą one zakupione z Programu Infrastruktura i Środowisko i tam pieniądze były przeznaczone 

wyłącznie na kolej aglomeracyjną. Pozostaje pytanie co w ramach tego programu należy 

rozumieć jako kolej aglomeracyjną. Po realizacji, nastąpią rozmowy z Komisją Europejską jak 

daleko dane pociągi będą mogły jeździć.  

W kwestii drogi 305 mówca zaznaczył, ze inwestycja jest w toku i na tym etapie nie 

można dodać tam ścieżki rowerowej, ponieważ wiązałoby się to z zatrzymaniem całego 

projektu.  

Radny Zbigniew Czerwiński zaznaczył, że będzie oczekiwał w kwestii podwyżek na 

bardzo konkretna odpowiedź. Na sugestię radnego, że być może szykowane są pieniądze dla 

kolegów tracących swoje posady w starostwach powiatowych, Marszałek kategorycznie 

zaprzeczył, dodając, ze troszczy się o wszystkich pracowników, dlatego radny chce sprawdzić 

złożona deklarację. 

 Marszałek Marek Woźniak odpowiedział, że nie ma problemu z odpowiedziom. 

Zaznaczył też, iż nie jest zwolennikiem dania podwyżki wszystkim, ponieważ nie wszyscy 

jednakowo się starają. Natomiast sugestia o pieniądzach dla znajomych jest bezzasadna. 
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 Członek Zarządu Marzena Wodzińska poinformowała, że odnośnie ratownictwa 

medycznego odpowie negatywnie. Takich pism wpływa bardzo dużo i prosiła, aby komisja 

wysłała taki wniosek. To nie jest problem tylko miejscowości Pyzdry ale i wielu innych. 

 

Ad 28. Zamknięcie posiedzenia.  

Wiceprzewodniczący SWW Jarosław Maciejewski zamknął V Sesję Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządzili: 

Patryk Szczechowiak 

Małgorzata Ziarnek 

 


