PROTOKÓŁ NR X/19
X sesji Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z 15 lipca 2019 r.
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Protokół Nr X/19
X sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z 15 lipca 2019 r.
X sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji odbyła się 15 lipca
2019 r. o godz. 12:00 w sali Sesyjnej – w siedzibie Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
Obrady otworzył Wiesław Szczepański Przewodniczący Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodniczący przywitał wszystkich uczestników posiedzenia i przypominał,
że obrady są transmitowane. W obradach X Sesji SWW wzięło udział 34 radnych, według listy
obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli
także zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Do zaproponowanego porządku obrad nie wprowadzono zmian. Porządek został
przyjęty jednogłośnie:
za: 33,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
PORZĄDEK OBRAD:
1.

Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.

2.

Przyjęcie porządku obrad.

3.

Wybór sekretarzy obrad.

4.

Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
dotyczącego nadania imienia Stefana Mikołajczaka Sali Posiedzeń nr I Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

5.

Informacja o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Wielkopolskiego
w 2018 roku.
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6.

Informacja dotycząca Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego.

7.

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.
8.

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.
9.

Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania
finansowego Województwa Wielkopolskiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu
terytorialnego w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo
Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w
Koninie wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale
zakładowym Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Kamieniec.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej gminie Zbąszyń, na zadanie w zakresie bezpieczeństwa
publicznego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na zadanie z
zakresu kultury.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach
Programu "Szatnia na Medal" na zadania remontowe (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Wągrowiec w ramach Programu
"Szatnia na Medal" na zadanie inwestycyjne (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu w ramach naboru wniosków na
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dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej (Dział 926 „Kultura
Fizyczna”).
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630
"Turystyka").
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej działającej
przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.
22. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć
nauczycieli, rozmiaru i zasad udzielania zniżek od tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach
oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli, w tym nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów, psychologów oraz zasad
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.
24. Podjęcie uchwały w sprawie Uczczenia Pamięci Ofiar w 76. Rocznicę Zbrodni Wołyńskiej.
25. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku.
26. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie
pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
27. Interpelacje i zapytania radnych
28. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 3. Wybór sekretarzy obrad.
Sekretarzami obrad zostali wybrani przy głosach:
za: 34,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
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radni: Adam Bogrycewicz oraz Jan Grzesiek.
Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
dotyczącego nadania imienia Stefana Mikołajczaka Sali Posiedzeń nr I Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Przewodniczący SWW podziękował radnemu Tadeuszowi Tomaszewskiemu za
wyjście z taką inicjatywą.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 34,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr X/172/19 stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Przewodniczący SWW Wiesław Szczepański przeprosił, że nie rozpoczął Sesji od
minuty ciszy. Poprosił radnych i wszystkich uczestników Sesji o powstanie i uczczenie minutą
ciszy wszystkich ofiar pogromu w Jedwabnem, który miał miejsce 10 lipca 1941 roku, rzezi
Wołyńskiej, której historycznym symbolem jest Krwawa Niedziela na Wołyniu 11 lipca 1943
roku, walki i męczeństwa wsi polskiej, której pamięć obchodzona jest w rocznicę pacyfikacji
Michniowa dokonanej 12 lipca 1943 roku.

Ad 5. Informacja o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem Województwa
Wielkopolskiego w 2018 roku.
Jako pierwszy głos zabrał radny Zbigniew Czerwiński. Przypomniał, że materiał był
omawiany przez Komisje SWW, a zwłaszcza Komisję Rewizyjną, której przewodniczy.
Odniósł się do sytuacji Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom-Wola sp. z o.o. – szansą
na zmianę sytuacji będzie współpraca z miastem Poznań, jednak od czterech lat nie ma żadnego
postępu w tej sprawie. Komisja Rewizyjna zwróciła się z wnioskiem o zorganizowane
wspólnego posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki SWW i Komisji Kultury
Fizycznej i Turystyki Rady Miasta Poznania. Należałoby także zastanowić się w jaki sposób
powinien działać Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Biorąc pod uwagę kapitalizację
spółki i udział w niej województwa, będzie to największa spółka jeśli chodzi o zarządzany
kapitał. Niestety 2018 rok pokazuje, że dotychczasowe władze spółki nie potrafiły znaleźć
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takich instrumentów finansowych, które mogłoby w szerszym stopniu wspierać rozwój
gospodarczy Wielkopolski. Należałoby przeprowadzić dłuższą debatę w tym zakresie. Warto
byłoby przyjrzeć się spółkom, których wyniki się znaczeni pogorszyły - Fundusz Rozwoju i
Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości sp. z o.o. Zwrócił także uwagę na pozytywne skutki interwencji państwa w
spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – osiągnęła ona po raz kolejny dodatni wynik finansowy.
Radny Jan Grzesiek zawnioskował, aby wprowadzić produkt poręczenia dla rolników.
W tej chwili głównie pracujemy nad rozwojem przedsiębiorczości, a Wielkopolska rolnictwem
stoi. Brakuje zabezpieczeń, udzielanych kredytów dla rolnictwa.
Do wypowiedzi przedmówców odniósł się Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak. Wyraził aprobatę dla spotkania komisji dwóch samorządów, co być może
pozwoli ustalić czy Poznań jest potencjalnie zainteresowany terenami Woli i wykorzystanie ich
jako doskonałe tereny rekreacyjne. Chcielibyśmy wykupić współwłaściciela, wyzerować
zadłużenia kredytowe i wtedy zaoferować nieobciążony teren i spółkę miastu. Jeśli Poznań nie
przejmie Woli, będziemy musieli podjąć decyzję o wyspecyfikowaniu koniecznych inwestycji
– bez nich spółka nie jest w stanie poprawić swoich wyników. Zęby dać jej szansę na rozwój,
potrzebne są nakłady finansowe w wysokości co najmniej 10 mln zł. Odnosząc się do dalszej
części wypowiedzi radnego Zbigniewa Czerwińskiego o WFR, marszałek zwrócił uwagę, że
stan o którym mówił radny miał miejsce w ubiegłym roku. Międzyczasie uzupełniono skład
zarządu spółki o doświadczonego fachowca z Banku Gospodarstwa Krajowego. Przyjęty
obecnie kurs działalności spółki zasadniczo odmieni poziom zasilenia gospodarki Wielkopolski
pieniędzy z funduszu. Mówca nawiązał także do sugestii radnego Jana Grześka, zapewniając
że odbyła się dyskusja o możliwości wykorzystania funduszy na rzecz przedsiębiorców rolnych
– jest to kwestia wypracowania możliwości prawnych i formalnych, żeby takie mechanizmy w
ramach Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA wprowadzić.
Przewodniczacy SWW Wiesław Szczepański zapewnił, że w miniony piątek
rozmawiał z Przewodniczącym Rady Miasta Poznania panem Grzegorzem Ganowiczem.
Ustalono, że przy porozumieniu przewodniczących obu Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki,
zorganizować we wrześniu wspólne posiedzenie.
Sejmik przyjął informację do wiadomości.
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Ad 6. Informacja dotycząca Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i
Zawodowego.
Radna Łucja Zielińska na wstępie zaznaczyła, że dane w materiale odnośnie staży
zawodowych, Erasmusa, czy noc zawodowców to bardzo szeroki materiał. Radna chętnie
podyskutowałaby co rzeczywiście z tego jest potrzebne. Według nazwy Centra mają wspierać
rzemiosło i zapytała w jaki sposób to robią, ponieważ w przedstawionym materiale nie znalazła
takiej informacji. Ramy kwalifikacji czy monitorowanie podstawy programowej od września
to prawdopodobnie niewiadoma dla pracodawców. Warto aby centra właśnie tym się zajęły.
Zapytała dlaczego 10-15% młodzieży wybiera tylko szkoły branżowe i czy centra robiły analizę
tej sprawy? Odniosła się także w swojej wypowiedzi do kształcenia dualnego. Nikt nie
odpowiedział jak wygląda kształcenie dualne w technikach. Mówczyni zaznaczyła, że w Polsce
tylko kilka szkół wprowadziło kształcenie dualne w technikach. W swoich interpelacjach radna
dwa razy pytała czy jest diagnoza potrzeb klientów centrów? Poinformowała, że uzyskane
odpowiedzi jej nie satysfakcjonują. Według radnej centra powinny mieć własne autonomiczne
działania. Miały one wspomagać działalność szkół i innych organów i nic takiego nie ma
miejsca. Zgodziła się z Marszałkiem Markiem Woźniakiem, który w pierwszym wystąpieniu
na pierwszej sesji powiedział, że centra to taki wynalazek. Dopóki nie będą miały
autonomicznych działań czy diagnoz nie spełnia swej roli. Radna jest za działalnością centrów,
ale powinny zająć się tym co jest potrzebne.
Dyrektor Departamentu Edukacji Dorota Kinal poinformowała, że aby dokonać
jakiejkolwiek diagnozy to potrzeba czasu. Podkreśliła, że kwalifikacyjne ramy zawodów nie do
końce leżą w kompetencjach centrów. Powstały one aby wspierać rzemiosło, kształcenie
zawodowe i dualne oraz zmieniać mentalnościowe podejście młodzieży oraz rodziców do
wybrania szkoły branżowej. Przyznała, że diagnoza potrzeb jest bardzo potrzebna. Do tej pory
opierano się na diagnozach PUP oraz WUP, które robią takie opracowania. Nie zgodziła się, że
centra robią niepotrzebne rzeczy. Zaznaczyła jak trudno jest pracować z niektórymi cechami
rzemiosł. Oni nie korzystają chętnie z przygotowanej dla nich oferty. Cały czas centra starają
się pogłębić tę współpracę. Ponadto wspierają szkolnictwo branżowe w przygotowaniu oferty
edukacyjnej dla danej szkoły w konkretnej miejscowości. Prowadzony jest szeroki zakres
działań z doradztwa zawodowego. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na problem podwójnego
rocznika w szkołach.
Radna Łucja Zielińska podkreśliła, ze nikt nie wymaga ingerencji w podstawę
programową ani ramy kwalifikacji. Mówczyni zależy aby pracodawca wiedział co oznacza
7

znak kwalifikacji na świadectwie ucznia. Zaznaczyła, że niestety dzieci zawód wybierają
bardzo przypadkowo. Widzi ona inną potrzebę niż to co teraz robią centra.
Radny Jan Grzesiek zaznaczył, że trzeba działać na rzecz uczenia zawodu, ponieważ
jest na to dużo potrzeba. Mówca podkreślił, że np. stolarstwa nie nauczy się nikt w szkole tylko
u dobrego rzemieślnika. Zauważa, że centra zaczynają odpowiednią współpracę z rzemiosłem
i idzie to w dobrym kierunku.
Rana Małgorzata Waszak wysoko oceniła pracę Centrów Wsparcia Rzemiosła.
Podziękowała Dyrektorom tych jednostek. Inicjatywa ich budowy w ocenie mówczyni się
sprawdza. Podejmują one wiele cennych inicjatyw. Uznała za bardzo dobry pomysł budowanie
drzewka zawodu. Przytoczyła tez inne realizowane projekty uznając je za pożyteczne.
Mówczyni uznała skupienie się na analizie i diagnozie będzie dublowaniem wielu działań.
Powinny one opierać się na badaniach chociażby urzędów pracy.
Radny Robert Popkowski na wstępie zwrócił się do Dyrektor Doroty Kinal. Zaznaczył,
ze jest rzemieślnikiem od 25 lat i w regionie konińskim odnośnie centrów nie ma żadnego
doświadczenia. W jego opinii Centrum Wsparcia Rzemiosła nie powinno czekać, aż ktoś się do
nich zgłosi, tylko samemu wyjść do zainteresowanych.
Członek Zarządu Marzena Wodzińska zgodziła się z wieloma wcześniejszymi
wypowiedziami radnych. Wyraziła nadzieję, że w ciągu 1,5 roku wejdą w rzycie wszystkie
rozpisane zadania. Zaznaczyła jednocześnie, że zmiana nastawienia uczniów do szkół
branżowych to jest proces, dlatego są ważne działania już od przeczkola. Jest to zadanie
rządowe, a centra tylko wspomagają te zadania. Nikt inny w Polsce nie ma takich centr, a jest
to zaczerpnięte z rozwiązań niemieckich. Mówczyni zaznaczyła, że korzystają z barometrów i
innych danych, dzięki którym są informacje w jakich sektorach brakuje pracowników.
Radna Łucja Zielińska zwróciła się do przedmówczyni. Poinformowała, że jeżeli „czas
zawodowców” jest kształceniem dualnym to inaczej rozumieją ten typ kształcenia.
Dyrektor Dorota Kinal poinformowała, że zorganizowano dwie duże konferencje wraz
z przedsiębiorcami oraz kuratorium oświaty. Rozmawiano o wielu programach. Zaznaczyła, że
cały czas brakuje doradców zawodowych. Pracują oni nie tylko z uczniem, czy rodzicem ale i
przedsiębiorcami. Najważniejsza jest jednak zmiana mentalnościowa podejścia do wyboru
zawodu. Zaznaczyła, że Centra Wsparcia Rzemiosła nie czekają aż ktoś się do nich zgłosi tylko
sami wychodzą do zainteresowanych.
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Ad 7. 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.
Przewodniczący 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 X/173/19 stanowi załącznik nr 4 do protokołu

Ad. 8. 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.
Przewodniczący 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 X/174/19 stanowi załącznik nr 5 do protokołu

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2019 r. i 2020 r.
Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne
opinie Komisji SWW.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
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za: 32,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr X/175/19 stanowi załącznik nr 6 do protokołu

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu
terytorialnego w 2019 roku.
Przewodniczący 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 X/176/19 stanowi załącznik nr 7 do protokołu

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo
Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Koninie wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji obejmowanych w
podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.
Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne
opinie Komisji SWW.
Radny Krzysztof Sobczak poprosił o informację czy została ustalona cena emisja akcji,
które województwo obejmie?
Odpowiedzi udzielił Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego pan Grzegorz
Potrzebowski – wyjaśnił, że cena akcji nie jest jeszcze ustalona, ale będzie ona oscylowała w
granicach 1/3 wartości aportu. Dotychczas przeprowadzono 2 tego rodzaju podniesienia
kapitału i za każdym razem procedura jest taka, że spółka zleca wycenę akcji i na podstawie tej
wyceny kapitał jest podnoszony.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 32,
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przeciw: 0,
wstrzymujących: 1.
Uchwała nr X/177/19 stanowi załącznik nr 8 do protokołu

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Kamieniec.
Przewodniczący 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 X/178/19 stanowi załącznik nr 9 do protokołu

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej gminie Zbąszyń, na zadanie w zakresie
bezpieczeństwa publicznego.
Przewodniczący 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 X/179/19 stanowi załącznik nr 10 do protokołu

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na
zadanie z zakresu kultury.
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Przewodniczący 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 X/180/19 stanowi załącznik nr 11 do protokołu

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w
ramach Programu "Szatnia na Medal" na zadania remontowe (Dział 926
„Kultura Fizyczna”).
Przewodniczący 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 X/181/19 stanowi załącznik nr 12 do protokołu

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Wągrowiec w ramach
Programu "Szatnia na Medal" na zadanie inwestycyjne (Dział 926 „Kultura
Fizyczna”).
Przewodniczący 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 X/182/19 stanowi załącznik nr 13 do protokołu

Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu w ramach naboru
wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej
(Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
Przewodniczący 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 X/183/19 stanowi załącznik nr 14 do protokołu

Ad 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział
630 "Turystyka").
Przewodniczący 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 X/184/19 stanowi załącznik nr 15 do protokołu

Ad 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w
Poznaniu.
13

Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne
opinie Komisji SWW.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 31,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr X/185/19 stanowi załącznik nr 16 do protokołu

Ad 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu
Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza
Zeylandów w Poznaniu.
Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne
opinie Komisji SWW.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 31,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr X/186/19 stanowi załącznik nr 17 do protokołu

Ad 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej
działającej przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.
Przewodniczący 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 X/187/19 stanowi załącznik nr 18 do protokołu
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Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru
zajęć nauczycieli, rozmiaru i zasad udzielania zniżek od tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska
kierownicze w szkołach i placówkach oraz określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym
nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów, psychologów oraz zasad zaliczania do
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
Przewodniczący 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 X/188/19 stanowi załącznik nr 19 do protokołu

Ad. 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.
Przewodniczący 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 X/189/19 stanowi załącznik nr 20 do protokołu

Ad. 24. Podjęcie uchwały w sprawie Uczczenia Pamięci Ofiar w 76. Rocznicę Zbrodni
Wołyńskiej.
Przewodniczący SWW zarządził przerwę podczas, której odbyło się posiedzenie
Komisji Kultury SWW.
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Następnie obrady wznowiono.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Kultury SWW radny Henryk Szopiński.
Poinformował, że Komisja prawie jednogłośnie przyjęła treść stanowiska, którą radny odczytał.
Przewodniczący SWW poprosił wszystkich o powstanie.
Radna Małgorzata Stryjska zauważyła, że w czwartym akapicie powinno być W
szczególności sprawiedliwych Ukraińców, którzy podczas trwania ludobójczej akcji
wielokrotnie ratowali [...]. Jest to jedynie błąd redakcyjny.
Poprawka została przyjęta przy głosach:
za: 29,
przeciw: 0,
wstrzymujących się: 1.
Pani radna podniosła także kwestie, że jej intencją, jako inicjatorki uchwały, było aby
mówić nie tylko o rzezi wołyńskiej, ale jako ludobójstwie na kresach. Przewodniczący Komisji
Kultury SWW Henryk Szopiński zwrócił uwagę, że taka uwaga nie była przez radną zgłoszona
podczas posiedzenia Komisji i radny był przekonany, że treść jest uzgodniona ze wszystkimi –
nie widzi potrzeby, żeby teraz wprowadzać poprawki w treści. W związku z tym, radna
Małgorzata Stryjska odstąpiła od tej poprawki.
Uchwała z poprawką została podjęta przy głosach:
za: 32,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr X/189/19 stanowi załącznik nr 20 do protokołu

Ad 25. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku.
Radni nie wnieśli uwag.
Sejmik przyjął informacje do wiadomości.

Ad 26. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w
okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
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Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości.

Ad 27. Interpelacje i zapytania radnych.
a)

Adam Bogrycewicz – radny złożył:
a.

pisemną

interpelację

W

sprawie

przypomnienia

Zarządowi

Województwa

Wielkopolskiego o roli Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy uchwaleniu
Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030;
b. pisemne

zapytanie

W

sprawie

wywiązania

się

Marszałka

Województwa

Wielkopolskiego Marka Woźniaka z obietnicy wsparcia Szpitala Specjalistycznego
im. Stanisława Staszica w Pile;
c.

pisemne zapytanie dotyczące wsparcia klubów sportowych.

b) Mirosława

Rutkowska-Krupka

-

radna

w

imieniu

mieszkańców

powiatu

międzychodzkiego podziękowała za oddany nowy most, który rodził się przez wiele lat.
Podziękowała także za wprowadzenie do zadań, które realizujemy, modernizację drogi
wojewódzkiej nr 160 – w tym roku ma być zrealizowany pierwszy odcinek tej 15kilometrowej drogi.
c)

Tadeusz Tomaszewski – radny skierował pisemną interpelację w sprawie zmian w
uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w zakresie nierównego traktowania
sportowców z niepełnosprawnościami.

d) Sowa Marek – radny wystosował interpelację pisemną dotyczącą ustawienia tablic
informujących o wypadkach na drodze wojewódzkiej nr 432 na odcinku Osieczna Wojanowice.
e)

Marek Gola – radny złożył interpelację w formie pisemnej w sprawie zaprojektowania i
wykonania ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 432 na terenie powiatu
średzkiego od miejscowości Środa Wielkopolska ul. Lotnicza do miejscowości Ruszkowo,
po prawej stronie drogi.

f)

Zbigniew Czerwiński – radny złożył pisemne dokumenty:
a.

zapytanie w sprawie podwyżek płac pracowników zatrudnionych w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego;

b. interpelację w sprawie relacji z sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego;
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c.

zapytanie w sprawie biokompostowni w Suchym Lesie.

g) Krzysztof Sobczak – radny złożył 2 pisemne interpelacje:
a.

w sprawie przeprowadzenia egzaminów państwowych osób ubiegających się o
uprawnienia do kierowania podjazdami kategorii AM, A1, A2, A w jednej z
miejscowości na terenie powiatu tureckiego;

b. dotyczącą

udostępnienia

uchwał

zgromadzeń

wspólników/akcjonariuszy

określających zasady wynagradzania organów zarządzających i organów nadzorczych
spółek.
h) Wiesław Szczepański – radny wystosował 2 interpelacje w formie pisemnej:
a.

w sprawie dofinansowania dla Zamku SIMP w Rydzynie;

b. w sprawie interwencji dotyczącej zatrudnienia w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Lesznie
Poprosił także o informację na jakim etapie jest obecnie kwestia przyjęcia sztandaru
województwa wielkopolskiego.
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak odniósł się do
wypowiedzi radnego Adama Bogrycewicza. Zapewnił, że prace nad strategią cały czas trwają,
zaś cykl spotkań konsultacyjnych będzie miał miejsce jesienią. Spotkanie, o którym wspomniał
pan radny było z inicjatywy oddolnej samorządów północnej Wielkopolski. Możliwe jest
powtórzenie szkolenia dla radnych w kwestii przygotowanej strategii.
Odpowiadając rannemu Tadeuszowi Tomaszewskiemu zwrócił uwagę, że wszystkie
rozstrzygnięcia, które są przedmiotem uchwał Sejmiku zawsze były zgodnie przygotowywane
z opinią Komisji. Dotychczas była zgoda co do tych kwestii.
Głos zabrał Dyrektor Departamentu Kultury pan Włodzimierz Mazurkiewicz, który
wyjaśnił, że komisja przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zanegowała niektóre punkty
dotyczące sztandaru. Negocjacje będą trwały, gdyż nie zgadzamy się z opinią komisji.
Radny Adam Bogrycewicz zwrócił się do marszałka Marka Woźniaka i zwrócił
uwagę, że Jacek Bogusławski na swoim profilu na facebook’u napisał, że zaprosił, a skoro była
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to inicjatywa oddolna, to zapraszać powinien gospodarz. Raz jeszcze zaapelował, aby nas
strategią pracować wspólnie.

Ad 28. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczacy SWW Wiesław Szczepański zamknął X Sesję Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego, życząc wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.

Protokół sporządzili:
Patryk Szczechowiak
Małgorzata Ziarnek

19

