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PROTOKÓŁ NR VIII/19 

Nadzwyczajnej VIII sesji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z 3 czerwca 2019 r. 

 
Nadzwyczajna VIII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji odbyła 

się 3 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 

ul. Przyjaźni 1. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

Obrady otworzył Wiesław Szczepański Przewodniczący Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. 

Przewodniczący przywitał wszystkich uczestników wydarzenia i przypominał, 

że obrady są transmitowane. W obradach Nadzwyczajnej VIII Sesji SWW wzięło udział 37 

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).  

Przewodniczący podziękował gospodarzom spotkania, panu Prezydentowi Miasta 

Konina Piotrowi Korytkowskiemu oraz Prorektorowi PWSZ prof. nadzw. dr hab. Jakubowi 

Bartoszewskiemu. 

 

 

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.  

 Nie wprowadzono zmian do porządku obrad. 

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 

4. Debata na temat inicjatywy Sprawiedliwej Transformacji w Regionie Wielkopolski 

Wschodniej.   
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5. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: przyjęcia 

stanowiska dotyczącego inicjatywy Sprawiedliwej Transformacji w Regionie 

Wielkopolski Wschodniej. /druk 1/ 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad 3. Wybór sekretarzy obrad.  

Przewodniczący SWW Wiesław Szczepański zaproponował, aby sekretarzami niniejszej Sesji 

zostali radni, którzy pochodzą z Wielkopolski Wschodniej: Zofia Itman oraz Czesław Cieślak. 

Wybór sekretarzy nastąpił przez aklamację. 

  

 

Ad 4. Debata na temat inicjatywy Sprawiedliwej Transformacji w Regionie Wielkopolski 

Wschodniej.   

Prezydent Konina pan Piotr Korytkowski powitał zebranych gości i podziękował za 

zorganizowanie Sesji SWW w Koninie. Wspomniał o obchodach 30. rocznicy wolnych 

wyborów. Mówca przybliżył profil miasta, wspominając przy tym o jego historii. Podkreślił 

potrzebę dostosowania się do nowych warunków gospodarczych i inwestycje w odnawialne 

źródła energii. Ruchy związane z transformacją energetyczną bardzo dobrze oceniła Unia 

Europejska. 

Prorektor prof. nadzw. dr hab Jakub Bartoszewski powitał zebranych gości 

i podziękował za możliwość zorganizowania Sesji w murach uczelni. W wystąpieniu odniósł 

się do zmian oświatowych. Na zakończenie życzył wszystkim owocnych obrad. 

Marszałek Marek Woźniak przypomniał, że nie jest to pierwsze spotkanie w tym 

regionie, podczas, którego rozmawia się o przyszłości Wielkopolski Wschodniej. Owocem tych 

działań były specjalne instrumenty zastosowane w Wielkopolskim Regionalnym Programie 

Operacyjnym. Ostatecznie powołano Obszar Specjalnej Interwencji dla ziemi konińskiej. 

Pieniądze przeznaczone na ten cel zostały zakontraktowane. Jest to kwota 125 mln zł. 

Po głębokich analizach dla tego terenu przyznano wiele uprzywilejowanych kryteriów, które 

pozwalały oceniać projekty z tej części Wielkopolski zdecydowanie wyżej. Marszałek 

podkreślił, że nieprawdą jest gorsze traktowanie tej części województwa. Same pieniądze nie 

wystarczą, jeżeli nie ma aktywnych partnerów, których nie zawsze w tym regionie można 
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znaleźć. Są gminy aktywnie działające, ale i takie, które nie wykazują należytej aktywności. 

Mówca zaznaczył, że te pieniądze na pewno nie są wystarczające. Najważniejszy jest 

scenariusz na przyszłość dla Wielkopolsk Wschodniej. Specjalnie Zarząd dedykował osobę 

Macieja Sytka, aby odpowiadał za przeprowadzenie zmian w regionie. Potrzebna jest 

współpraca lokalnych samorządów, województwa oraz ministerstwa do uzyskania pieniędzy 

z Unii Europejskiej. Wspomniał o 21 fiszkach projektowych, które mogą skorzystać 

z finansowania unijnego. Kluczowym podmiotem w tych działaniach jest PAK. Działania te są 

prowadzone na podstawie przesłanek z Unii Europejskiej o wzrastającej roli odnawialnych 

źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym. Musi w tym samym kierunku podążać polski 

rząd. Zmiany wymagają także zwiększenia aktywności gospodarczej, na co samorząd 

województwa też jest przygotowany. Marszałek zaznaczył, że konieczne jest wspieranie także 

innych aktywności społecznych poprzez wykorzystanie innych walorów Wschodniej 

Wielkopolski np. turystyki. Aby osiągnąć sukces potrzebni są mocni zdeterminowani partnerzy 

i przychylność władz centralnych. Na zakończenie przeprosił zebranych, ponieważ będzie 

musiał wyjść wcześniej z uwagi na zaplanowane uroczystości w Gdańsku. 

Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, Pełnomocnik Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej pan Maciej 

Sytek przypomniał, że Marszałek Marek Woźniak uznał Wielkopolskę Wschodnią za jeden 

z najważniejszych wyzwań tej kadencji. Następnie przeszedł do omówienia prezentacji na 

temat działań związanych z transformacją Wielkopolski Wschodniej. W listopadzie 2016 roku 

Komisja Europejska zobowiązała się do społecznie sprawiedliwej i inkluzyjnej transformacji 

w kierunku czystej energii. Odpowiedzią na trudną sytuacje regionów pogórniczych w Europie 

ma być Platforma Regionów, do której należą 42 jednostki. Głównymi założeniami są: wsparcie 

w działaniach strategicznych, wsparcie w realizacji konkretnych projektów inicjujących 

transformację w strukturze społeczno-gospodarczej regionów i rozwój technologii. Plany 

działania nakierowane są na odnawialne źródła energii, elektromobliność oraz technologie 

wodorowe. Przez ostatnie pięć miesięcy podjęto szereg działań. Odbyły się spotkania 

z samorządowcami, wzięto udział w seminariach regionów, przygotowano 21 fiszek 

projektowych, podpisano list intencyjny odnoście technologii wodorowych, a także 

przeprowadzono szereg spotkań roboczych z różnymi podmiotami. Następnie mówca 

zaprezentował 21 projektów, które zostały przedstawione w Unii Europejskiej 8 i 9 kwietnia 

2019 roku. Podkreślił, także, ze ta lista nie jest zamknięta i zapewne pojawią się kolejne. 

Przedstawione projekty: 
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 Budowa marki Wielkopolski Wschodniej – Strategia regionalna, 

 Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób z sektora paliwowo-energetycznego, 

 Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników grupy ZEPAK S. A., 

 Zielone wsparcie finansowe dla firm oraz sektora publiczno-prywatnego, 

 Regionalny zintegrowany zielony transport publiczny, 

 H2LAB – technologie wodorowe, 

 Klaster Zielona Energia – Konin, 

 Energia z Natury – pompy ciepła wraz z systemem fotowoltaicznym na obiektach 

użyteczności publicznej, 

 Zielony szlak turystyczny Wielkopolski Wschodniej, 

 Kultura postindustrialna, 

 Ośrodek Technologii Energetycznej w Kleczewie, 

 Zagospodarowanie terenów po górniczych na cele rekreacyjno-sportowe, 

 Budowa farm fotowoltaicznych na rekultywowanych terenach, 

 Przebudowa kotła węglowego na kocioł do wyłącznego spalania biomasy, 

 Budowa magazynu ciepła dla potrzeb ogrzewania Miasta Konina, 

 Budowa farm wiatrowych na terenach rekultywowanych, 

 Budowa magazynu energii dla potrzeb OZE powstających na terenach ZE PAK, 

 Budowa centrum logistycznego wraz z budowa farm fotowoltaicznych na dachach, 

 Budowa infrastruktury do wytwarzania, magazynowania oraz dystrybucji wodoru, 

 Produkcja paneli fotowoltaicznych wytwarzanie elementów do montażu  oraz montaż 

instalacji fotowoltaicznych. 

Jest jeszcze 10 projektów, które pojawiły się po wyznaczonym terminie. Istotne jest, 

aby poza działaniami samorządu, władza centralna zaimplementowała dla Wielkopolski 

Wschodniej podobne rozwiązania, jakie ma Śląsk. Dzięki temu dostała by czas i szansę na 

rozwój. Cele na najbliższe lata to zapewnienie pracy mieszkańcom, dochody samorządom oraz 

poprawa jakości życia.  

Następnie głos zabrała pani Poseł na Sejm RP Paulina Hennig-Kloska, która 

potwierdziła, że transformacja energetyczna jest wpisana w przyszłość regionu konińskiego. 

Podziękowała wszystkim za dotychczasową pracę. Wspomniała o konieczności współpracy 

wszystkich szczebli władzy. Podkreśliła, że transformacja nie może nikogo wykluczać, jest też 
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szansą na rozwój regionu. Konin musi nadal dostarczać dużo energii. Na zakończenie zachęciła 

wszystkich do poparcia proponowanej uchwały. 

Poseł na Sejm RP Tomasz Piotr Nowak podkreślił, że posłowie oraz radni pracują po 

to, aby lepiej żyło się mieszkańcom. Poparł utworzenie odkrywki Ościsłowo, aby była to 

ostatnia odkrywka i dała czas na sprawiedliwą transformację. Zaapelował aby samorządy 

podjęły apel do rządzących wymuszający decyzję związaną z Ościsłowem, ale także programu 

kompensacyjnego i transformacyjnego na wzór programu dla Śląska. Dzięki samorządowi 

województwa dzisiaj jest mowa o konkretnych działaniach. Poseł zaznaczył, że należy odejść 

od węgla. 

Alicja Messerszchmidt Przewodnicząca w Międzyzakładowy Związek Zawodowy 

Pracowników Inżynieryjno-Technicznych „KADRA” zaakcentowała, że kopanie są związane 

z regionem od blisko 70 lat. Ich działania nigdy nie były dotowane. Przytoczyła różne zasługi 

kopalń. Poinformowała, że otwarcie nowej odkrywki napotyka na problemy. W pełni popiera 

budowę nowej odkrywki Ościsłowo, bo bez tego nastąpi szybka likwidacja wydobycia 

w regionie. Bez odpowiednich działań Konin czeka zapaść społeczna i ekonomiczna. Wezwała 

do zwołania zespołu, który wypracuje programy aktywizacyjne gospodarczo i zachęci 

przedsiębiorców do inwestowania w regionie. Zaapelowała posłów o zjednoczenie w kwestii 

budowy odkrywki Ościsłowo. 

Jan Krzysztof Tomczak Wiceprezes Gminnego Związku Rolników Kółek 

i Organizacji Rolnych w Kazimierzu Biskupim, któremu przykro było słuchając sów 

przedmówczyni o tym, że samorządowcy i rolnicy chcą wysłać pracowników kopalń na 

śmietniki. Wspomniał, iż o rolników nikt się nie martwił. Zaprosił do siebie aby zobaczyć, 

jak zniknęły stawy. Zwrócił uwagę na niekorzystny wpływ odkrywki na środowisko. Zawiódł 

się na postawie Unii Europejskiej oraz naukowców, którzy w jego przekonaniu nierzetelnie 

prowadzili badania. Poprosił o rozszerzenie przyjętej uchwały o zasobności wód oraz ich 

odbudowę w regionie konińskim, a także ujęcie tam rolników.  

Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb podkreślił, że transformacja 

energetyczna w Polsce jest nieuchronna. Potrzebne są elastyczne źródła energii, które będą 

działać, gdy zmniejszy się wiatr, bądź nasłonecznienie. Mówca zaznaczył, że należy myśleć 

o współwytwarzaniu energii. Po roku 2020 wprowadzono nowy system handlu emisjami. 

Powstanie fundusz transformacyjny. Powiedział o działaniach, które podjął jako poseł 

w Parlamencie Europejskim na rzecz odnawialnych źródeł energii. W swoim wystąpieniu 

podjął kwestię bioenergii. Zaznaczył, że Unia Europejska będzie wspierała energetykę 
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komunalną oraz małych i średnich gospodarstw. Na zakończenie podkreślił jak ważny jest 

ekologiczny transport publiczny. 

 Senator RP Piotr Florek podziękował Przewodniczącemu SWW oraz Marszałkowi za 

zorganizowanie Sesji w Koninie i umożliwienie zabrania głosu przez gości. Wspomniał, 

że dzięki przemysłowi ciężkiemu Konin stał się dobrze rozwiniętym miastem. Przespano lata 

poprzednie i nie przygotowano się na skończenie złóż węgla. Gmina Stare Miasto jako jedyna 

podjęła jakieś działania w tej kwestii. Wskazał, iż należy iść w kierunku zielonej energii. 

Wspomniał, że obecnie rząd zahamował rozwój energii wiatrowej poprzez wprowadzone 

regulacje. Podziękował Marszałkowi Markowi Woźniakowi oraz Maciejowi Sytkowi za 

przedstawienie propozycji działań mających na celu rozwój regionu. 

 

 Przewodniczący SWW Wiesław Szczepański zarządził 30-minutową przerwę. Podczas 

przerwy odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki SWW. 

Następnie obrady wznowiono. 

 Jako pierwszy w tej części głos zabrał pan Jacek Bartkowiak Starosta Słupecki, który 

w na wstępie podziękował zarówno Zarządowi Województwa, jak i Prezesowi Maciejowi 

Sytkowi za to, że inicjatywa działań dla Wschodniej Wielkopolski ma charakter poza 

podziałami. Podkreślił, że efektem działalności kopalnianej jest obniżenie poziomu wód jezior 

w tej części województwa. To z kolei przekłada się na kwestię ochrony środowiska, jak 

i turystyki. Podniósł także kwestię transportu zbiorowego i miejsc przesiadkowych na linii 

wschód-zachód. 

 Poseł Ryszard Bartosik wyraził nadzieję, że dzisiejsza Sesja przyczyni się do tego, 

że problemy subregionu konińskiego będą bardziej zauważalne. Należy pamiętać, że Konin 

płacił duże opłaty środowiskowe, z których korzystała cała Wielkopolska. W związku z tym 

oraz w związku ze szkodami wywołanymi działalnością górnictwa, środki europejskie dla tego 

regionu powinny być wyższe. Podkreślił również, że złą decyzją była ta z 2012 roku 

o prywatyzacji kopalń – jej efekty odczuwalne są do dzisiaj. Na zakończenie zaapelował do 

samorządu województwa, aby nie zapominał o subregionie konińskim. 

 Jako kolejny głos z w dyskusji zabrał Ryszard Nawrocki Członek Zarządu Powiatu 

Konińskiego. Przypomniał, że już przy omawianiu perspektywy 2007-2013, sygnalizował 

potrzebę wzmocnienia Wielkopolskie Wschodniej. Podkreślił, że w pracach i konsultacjach nad 

strategią dla Wielkopolski Wschodniej powinno być miejsce dla wszystkich, bez jakichkolwiek 
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podziałów politycznych. Ważne są wspólne działania i zaangażowanie, a kwestia ta jest 

ogromnym wyzwaniem. Na koniec zaapelował o współdziałanie i życzył powodzenia 

i determinacji Prezesowi Maciejowi Sytkowi.  

 Pan Piotr Rybiński Przewodniczący KNSZZ „Solidarność 80” ZE PAK S.A. i S.Z. 

poprosił o informację dlaczego na Sesji nie są obecni przedstawiciele ZE PAK. Przewodniczący 

Wiesław Szczepański zapewnił, że wystosował zaproszenie, jednak otrzymał informację, 

że przedstawiciele ZE PAK są w delegacji w Warszawie. Odnosząc się do treści stanowiska, 

zwrócił uwagę, że ZE PAK w zapaści gospodarczej, której w stanowisku planuje się uniknąć, 

jest już od wielu lat. W zespole pracuje ponad 2,5 ludzi mniej, niż w 1999 roku. Sytuacja 

pracowników jest trudna – protestują oni pod biurami domagając się pełnego wynagrodzenia. 

Należy pamiętać, że z projektów obecnie rozpatrywanych nie będzie dużo miejsc pracy. Cała 

załoga liczy na działania ze strony samorządów, bo zaangażowania ze stronu inwestora nie 

widać w ogóle.  

 Pan Andrzej Nowak Wójt Kramska podniósł kwestię niskiego poziomu wód, która 

wyniknęła nie tylko z działalności kopalnianej, ale także np. ze stepowienia Wielkopolski. 

Niezwykle ważne w strategii będzie wspieranie gmin, tych dotkniętych działalnością 

wydobywczą, aby przywrócić stosunki wodne i w konsekwencji denaturalizacja środowiska. 

Pod drugie, warto pochylić się na tym, żeby pomyśleć nad uskutecznieniem produkcji energii 

– spółdzielcze produkowanie energii. Energia powinna być zatrzymana u tych, na których 

sposób produkcji energii bezpośrednio oddziałuje.  

 Burmistrz Kleczewa pan Mariusz Musiałowski porównał Wielkopolskę do Unii 

Europejskiej w skali mikro. W jego opinii mamy Wielkopolskę dwóch, a nawet więcej 

prędkości i nie można na nią patrzeć globalnie – każdy subregion ma inne problemy i potrzeby. 

Z tego względu można podejrzewać, że w rejonie konińskim jest mniejsza przedsiębiorczość. 

Zaapelował, aby Poznań pociągnął za sobą Koni, analogicznie jak w Unii Europejskiej. Musi 

odbyć się proces sprawiedliwej transformacji, w której samorząd województwa wspierać będą 

lokalni samorządowcy.  

 Jako ostatni głos zabrał pan Szymon Simiński Radny Gminy Babiak. Odniósł się on do 

planu zagospodarowania przestrzennego dla Wielkopolski, w którym przeznacza się tereny pod 

nowe kopalnie. Poinformował, że w gminie Babiak podczas referendum zagłosowano 

przeciwko odkrywce węgla brunatnego, a studium zagospodarowania przestrzennego gminy 

wyklucza kopalnię na ternie gminy Babiak. Plan zagospodarowania dla województwa pomija 

także ekspertyzy i analizy naukowe w zakresie gminy Babiak. Odniósł się także do projektu 
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procedowanie dzisiaj stanowiska i zwrócił uwagę, że brakuje zapisu o programie 

kompensacyjnym dla sektora rolniczego z tytułu działalności kopalnianej. Zaapelował również, 

aby wypracować taki program, w którym przeciętny mieszkaniec Wielkopolski będzie mógł 

np. zamontować fotowoltaikę do 10kW.  

 Na tym zakończono dyskusję zaproszonych gości. Przewodniczący SWW oddał głos 

radnym województwa wielkopolskiego.  

 Radny Romuald Ajchler zaapelował do parlamentarzystów, aby wsparli działanie 

samorządu województwa. Jako grupa wielkopolskich posłów mają większe szanse wpłynięcia 

na rząd i jego działania w tym zakresie. Ponadto nadmienił, że nie tylko Wielkopolska 

Wschodnia ma problemy, jest także subregion pilski. Na zakończenie zapowiedział, 

że zagłosuje za proponowanym stanowiskiem.  

 Jako drugi w dyskusji wystąpił radny Tadeusz Tomaszewski. Przypomniał, że region 

koniński przekazywał ogromne środki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, a otrzymywał z tego niewiele. Z debaty może wynikać, że za mało 

dostrzegamy kwestie skutków dla środowiska czy rolnictwa z tytułu działania kopalni. Podczas 

wsparcia nie można pominąć żadnego środowiska. Zdaniem Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej-Lewica Razem również budżet województwa wielkopolskiego musi wspierać 

działania Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, a ta z kolei działać dalej. Programy 

realizowane przez samorząd województwa muszą do tego regionu docierać – do osób 

fizycznych, jak i firm. Należy zapewnić miejsca pracy, dać pieniądze samorządom i poprawić 

jakości życia mieszkańców. Do tego celu trzeba włączyć te małe instrumenty, którymi dzisiaj 

samorząd województwa dysponuje, np. urząd pracy, który powinien zajmować się szukaniem 

i wspieraniem miejsc pracy. Na zakończenie zapowiedział, że będzie wspierał działania Prezesa 

Sytka, ale także będzie się im przyglądał, jeśli byłyby jakieś problemy i analizował skąd się 

wzięły.  

 Radna Zofia Itman, jako mieszkanka Konina podziękowała za odbycie debaty w tym 

mieście. Następnie przedstawiła szereg wątpliwości co do omawianych kwestii: podczas 

kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska zapewniała, że ma pomysł na ten region, teraz 

okazuje się, że pomysły się dopiero tworzą; bez asygnaty rządu wszelkie programy nie mają 

w UE żadnego poparcia; ile będzie miejsc pracy po realizacji tych programów; dlaczego 

w strategii ZE PAK nie ma ani słowa o modernizacji produkcji energii; czy planowaną 

inwestycję produkcji akumulatorów konsultowano z okolicznymi mieszkańcami; czy znane są 

całkowite koszty ferm wiatrowych czy panelowych. Bez transformacji nie ma przyszłości, ale 
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bez inwestowania w obecną energię opartą na swoich zasobach m.in. węgla brunatnego, nie ma 

niezależnej energetycznie Polski i regionu konińskiego. Raz jeszcze przypomniała, że podczas 

kampanii wybiorczej wiele obiecywano, a okazuje się, że nie było wówczas żadnych pomysłów 

na działanie. 

 Radny Czesław Cieślak podkreślił, że od ponad 60 lat region Wielkopolski Wschodniej 

poprzez górnictwo czy hutnictwo ciężko pracował na rozwój polskiej gospodarki. Jak to się 

stało, że obecnie należymy do najsłabszego subregionu Wielkopolski? Wielokrotnie mówiono 

na tej sali o strategii, jednak w opinii mówcy strategia to plan na minimum 25, 30 a nawet 

40 lat. Ponadto mówi się tylko o uratowaniu, a nie rozwoju, energetyki we Wschodniej 

Wielkopolsce. Pamiętać trzeba o rolnikach, czyli o 25% społeczeństwa wielkopolskiego. 

Zapowiedział, że będzie głosował za przyjęciem tego stanowiska, jednak chciałby mieć 

pewność, że dzisiejsze wydarzenie przyniesie nadzieję, że tym stanowiskiem przyjdzie 

rzeczywisty i bardziej sprawiedliwi rozwój Wielkopolski Wschodniej.  

 Jako kolejny głos zabrał radny Robert Popkowski. W 2004 Konin był na 5. miejscu 

w Wielkopolsce, a np. Kalisz z zazdrością patrzył na ten region. W chwili obecnej, to Konin 

jest ostatni. Zgodził się z wypowiedzią Burmistrza Kleczewa, że Poznań powinien pociągnąć 

za sobą pozostałe regiony, być może stanie się tak za kolejnych 15 lat. Zależy to w dużej mierze 

od działań samorządu województwa. Radny wyraził ubolewanie, że tak późno pomyśleliśmy 

o Wielkopolsce Wschodniej. Odnosząc się do słów przedmówcy, wyraził pogląd, że to nie jest 

strategia, lecz wizja. W strategii należałoby zawrzeć informację, jak dużo osób straci pracę, 

a jak dużo ją zyska, co z bezrobociem. Na zakończenie poprosił Prezesa Macieja Sytka o dobrą 

współpracę, bardziej zacieśnioną. Zapewnił, że jako radny z tego regionu chciałby wspierać te 

działania.  

 Radny Przemysław Ajchler podniósł kwestię energetyki w Polsce. Przypomniał, że na 

dzień dzisiejszy mamy 95% mocy wytwórczych na potrzeby własne. Koszt wyprodukowania 

przez polskie elektrownie węglowe jest dwa razy większy, niż w krajach zachodnich. Nie 

pozwala nam to konkurować z Zachodem. Każda inicjatywa związana z transformacją, jest 

bardzo dobra. Winę za obecną sytuację ponosi najprawomocniej rząd, gdyż wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii spadło o 0,6%. W opinii radnego Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego powinien stworzyć własny model transformacji energetycznej na lata 2020-

2050. Powinno się powołać panel ekspertów w tej sprawie. Trzeba objąć całą Wielkopolskę, 

bo zaraz podobne problemy mogą pojawić się gdzieindziej.  
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 Pan radny Krzysztof Sobczak zwrócił uwagę, że długo by debatować jak to się stało 

i czyja to jest wina, że obecna sytuacja jest taka, a nie inna. Wyraził nadzieję, że dzisiejsza 

Sesja będzie tchnięciem ducha we Wschodnią Wielkopolskę. Nadmienił, że po raz pierwszy tej 

kadencji Sejmiku zdarzyło się, że zostały uwzględnione poprawki radnych Prawo 

i Sprawiedliwość. 

 Głos zabrała także radna Mirosława Rutkowska-Krupka podkreślając, że nie jest 

przypadkiem, że ta tematyka została podjęta. Jesteśmy na etapie sporządzania strategii rozwoju 

dla Wielkopolski i jest to bardzo dobry moment, że dzisiaj dyskutujemy o tych problemach. 

Zapowiedziała, że w dniu jutrzejszym Komisja Planowania Przestrzennego i Infrastruktury 

Technicznej wyjeżdża po dobre wzorce do Niemiec. Ponadto, zaplanowane jest aby 

w II połowie roku Komisja pochyliła się nad sprawozdaniem tego, o czym dzisiaj podczas 

prezentacji mówił Prezes Maciej Sytek. Wnioski z tego zostaną zapisane w strategii rozwoju 

województwa. 

 Wiceprzewodnicząca Sejmiku Małgorzata Waszak podsumowała dzisiejsze 

wydarzenie w 3 słowach: partnerstwo, aktywność i konsekwencja (PAK). Jest to pierwsza Sesja 

wyjazdowa, zatem podziękowała radnym województwa za obecność i wysłuchanie problemów 

Wielkopolski Wschodniej. Podziękowała także Członkowi Zarząd Województwa panu Jackowi 

Bogusławskiemu za zaangażowanie w sprawę. Zwróciła się do samorządowców z apelem 

o dobre partnerstwo. O aktywności samorządu mówią działania Zarządu oraz powołanie 

Pełnomocnika Macieja Sytka. Na koniec życzyła partnerom tego projektu konsekwencji 

w działaniach. Wyraziła przekonanie, że projekt pod kierownictwem Zarządu i pana Macieja 

Sytka oraz pod nadzorem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego będzie realną szansą dla 

Wielkopolski Wschodniej.  

 Jako ostatni głos zabrał Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego pan Jacek 

Bogusławski. Podkreślił, że Zarząd Województwa reaguje na wszelkie działania, zwłaszcza 

tam, gdzie jest pilna potrzeba. Takim działaniem jest np. powołanie Pełnomocnika Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej oraz powołanie 

Zespołu Doradczego ds. Restrukturyzacji Potencjału Gospodarczego Subregionu Konińskiego. 

Podniósł także kwestię wodoru i przypomniał, że to w Koninie zaczęto rozmawiać o wodorze. 

Mówca podał także przykłady wsparcia dla rejonu konińskiego, także ze środków Unii 

Europejskiej. Zapowiedział, że szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną przekazane 

radnym województwa i samorządowcom. 
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Ad 5. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: przyjęcia 

stanowiska dotyczącego inicjatywy Sprawiedliwej Transformacji w Regionie 

Wielkopolski Wschodniej. 

W związku z poprawkami przyjętymi przez Komisję Gospodarki SWW, 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Małgorzata Waszak odczytała 

treść stanowiska z przyjętymi przez poprawkami.  

 Radna Zofia Szalczyk zaproponowała, aby dokonać poprawki w przedostatnim 

akapicie i zamiast Wsparcie wyższego szczebla dla gmin regionu związanego ze Sprawiedliwą 

Transformacją... zapisać Wsparcie wyższego szczebla dla gmin i powiatów regionu 

obejmującego Sprawiedliwą Transformację. 

Poprawka została przyjęta przy głosach: 

za: 25 

przeciw: 0 

wstrzymujący się: 0 

 

 Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę wraz z ww. poprawką. Uchwała 

została podjęta jednogłośnie przy głosach: 

za: 25 

przeciw: 0 

wstrzymujący się: 0 

 

 Głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego 

Jarosław Maciejewski, który zawnioskował, aby porządek obrad czerwcowej Sesji poszerzyć 

o stanowisko w sprawie 30. rocznicy częściowo wolnych wyborów, które odbyły się 4 czerwca 

1989 roku. 

 Radny Adam Bogrycewicz przy stole prezydialnym zwrócił uwagę, że wystąpienie jest 

poza porządkiem obrad i poprosił o informację w jakim trybie udzielono głosu radnemu 

Jarosławowi Maciejewskiemu. Przewodniczący SWW wyjaśnił, że w żadnym trybie. Radny 

Adam Bogrycewicz wyraził nadzieję, że również i on w przyszłości będzie mógł zabrać głos 

poza jakimkolwiek trybem. Przewodniczący SWW zapowiedział, że na najbliższe Sesji SWW 

udzieli mu głosu jako pierwszemu. Radny oczekuje, że tak jak radny Jarosław Maciejewski, 

będzie mógł zabrać głos, wtedy kiedy o to poprosi. Przewodniczący SWW zapewnił, 

że w przyszłości odda radnemu głos poza trybem, kiedy o to poprosi. 
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Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia. 

 Przewodniczący SWW Wiesław Szczepański podziękował gospodarzom wydarzenia 

oraz wszystkim uczestnikom Sesji za ich obecność. Zamknął obrady Nadzwyczajnej VIII Sesji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządzili: 

Patryk Szczechowiak 
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