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Protokół Nr IX/19 

IX sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z 24 czerwca 2019 r. 

 
IX sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji odbyła się 24 czerwca 

2019 r. o godz. 12:30 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 IX Sesji SWW wzięło udział 31 radnych, według listy 

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

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

obecnych na sali  

 

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.  

Przewodniczący SWW zaproponował, aby pkt. 47. Podjęcie uchwały w sprawie 

przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczącego 30. rocznicy 

pierwszych częściowo wolnych wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989 przenieść na 

początek i wpisać go jako pkt. 8 

Zmieniony porządek został przyjęty przy głosach:  

za: 30,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

 

 

PRZYJĘTY PORZĄDEK OBRAD: 

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 
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4. Informacja o III edycji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. 

5. Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Poznaniu, Lesznie, 

Kaliszu, Koninie i Pile.  

6. Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym 

i sytuacji epidemiologicznej w województwie wielkopolskim w 2018 r.  

7. Informacja o stanie realizacji płatności obszarowych, ONW, RŚK oraz pozostałych działań 

PROW 2014-2020 na terenie Wielkopolski.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

dotyczącego 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów, które odbyły się 

4 czerwca 1989.  

9. 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.  

10. 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. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej województwa 

wielkopolskiego za rok 2018 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej 

i demograficznej. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe w 

międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi 

dla sportu. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/85/11 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.  

14. 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”).  
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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 inwestycyjne (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).  

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie 

bezprzetargowym położonego w Kowanówku.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy 

Brzeziny.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy 

Komorniki.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia 

w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu 

terytorialnego w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania 

w zakresie bezpieczeństwa publicznego.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo 

Wielkopolskie innym jednostkom samorządu terytorialnego i zawarcia w tej sprawie umów.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

dotyczącego wzrostu wynagrodzeń dla pozostałych grup zawodów medycznych, które nie 

zostały objęte regulacjami przez Ministerstwo Zdrowia. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim 

Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Centrum 

Rehabilitacji im. prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.  

25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim 

Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.  

26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim 

Szpitalu Zespolonym w Lesznie.  
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27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim 

Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.  

28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim 

Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.  

29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Poznańskim 

Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.  

30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim 

Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Szpitalu 

Wojewódzkim w Poznaniu.  

32. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.  

33. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim 

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.  

34. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim 

Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego 

w Gnieźnie.  

35. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Specjalistycznym 

Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.  

36. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Zakładzie 

Leczenia Uzależnień w Charcicach.  

37. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim 

Ośrodku Reumatologicznym w Śremie.  

38. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Zakładzie 

Opiekuńczo-Leczniczym w Śremie. 

39. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim 

Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.  

40. Podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny na terenie 

województwa wielkopolskiego.  
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41. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza 

w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część 

stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów”.  

42. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza 

w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część 

stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10”.  

43. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla 

strefy miasto Kalisz”.  

44. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla 

strefy wielkopolskiej”.  

45. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Programu ochrony środowiska przed 

hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin - granica województwa)”.  

46. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Programu ochrony środowiska przed 

hałasem dla miasta Leszna”.  

47. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Programu ochrony środowiska przed 

hałasem dla miasta Konina”.  

48. Stan realizacji WRPO 2014+.  

49. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  

50. Interpelacje i zapytania radnych 

51. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 3. Wybór sekretarzy obrad.  

Sekretarzami obrad zostali wybrani przy głosach:  

za: 30,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

radni: Marek Sowa oraz Joanna Jaśkowiak. 

  

Ad 4. Informacja o III edycji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. 
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Przewodniczący Wiesław Szczepański przywitał gości: Jakuba Szczygła 

Przewodniczącego Obrad III Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego - Liceum 

Ogólnokształcące im. Skłodowskiej-Cure w Ostrzeszowie, Julitę Maciejewską 

Wiceprzewodniczącą Obrad III Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego - III 

Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu, Joannę Skoczylas Przewodniczącą Komisji Kultury, 

Turystyki i Edukacji III Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego – I Liceum 

Ogólnokształcące w Ostrawie Wlkp., Jakuba Pruchniewicza Przewodniczący Komisji 

Infrastruktury i Przedsiębiorczości III Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego - 

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp. oraz ich 

opiekunów. 

Stanowisko II Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego odczytała Julita 

Maciejewska. Następnie głos zabrał Jakub Szczygieł. Podkreślił, że Sejmik Młodzieży 

Województwa Wielkopolskiego to bardzo dobra inicjatywa. Odniósł się także do odczytanej 

wcześniej uchwały SMWW. Młodzi radni jednogłośnie uznali członkostwo w UE za 

pozytywne. Podkreślił, że ważny jest dalszy rozwój infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej. Za jeden z priorytetów uznał działania mające na celu ochronę środowiska. 

Mówca zauważył, że Wielkopolska od lat stepowieje i należy podjąć stosowne działania 

w zakresie melioracji. Za niezwykle ważny uznał postulat o dostosowaniu rozkładów jazdy do 

godzin pracy szkół. Podkreślił, że członkostwo w UE związane jest również z wartościami.  

Przewodniczacy Wiesław Szczepański podziękował za występnie. Zaznaczył 

jednocześnie, że trwają pracę nad zmiana formuły Sejmiku Młodzieży i w przyszłości ma on 

działać kadencyjnie. 

 

Ad 5. Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Poznaniu, 

Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile. 

Przewodniczący Wiesław Szczepański powitał obecnych prezesów SKO. 

Rani nie wnieśli uwag. 

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

Ad 6. Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stanie 

sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w województwie wielkopolskim w 2018 r. 
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Przewodniczący Wiesław Szczepański powitał Pana Andrzeja Trybusza 

Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Złożył mu także 

życzenia z okazji 100-lecia służb sanitarnych. 

Radny Zbigniew Czerwiński poprosił o skomentowanie wzrostu zachorowań na 

żółtaczkę typu C w latach 2017-2018. 

Pan Andrzej Trybusz odpowiedział, że zanotowano niewielkie spadki w roku 2018 

w stosunku do 2017. Jest to choroba przenoszona drogą krwi. Nie ma też skutecznej 

profilaktyki, czyli szczepionki. Od kilku lat realizowany jest program centralny mający na celu 

podejmowanie działań profilaktycznych. 

Radny Zbigniew Czerwiński poprosił także o informację o żółtaczkę typu A. 

Pan Andrzej Trybusz odpowiedział, że główna różnica jest w sposobie przenoszenia 

choroby. Określana jest kolokwialnie jako „choroba pokarmowa” lub „brudnych rąk”. W 2017 

roku nastąpił wybuch epidemiologicznych zachorowań. Spowodowane to było kontaktami 

seksualnymi i przyszła ona z Berlina. Taki wzrost odnotowano w całym kraju i Europie. 

Obecnie trend jest spadkowy. 

Radny Marek Sowa dopytał o jakich stosunkach seksualnych mówił Pan Andrzej 

Trybusz. 

Pan Andrzej Trybusz odpowiedział, że nie prowadzą tego typu badań. 

 

Ad 7. Informacja o stanie realizacji płatności obszarowych, ONW, RŚK oraz pozostałych 

działań PROW 2014-2020 na terenie Wielkopolski. 

 Radna Zofia Szalczyk powiedziała, że jest to informacja o bardzo ważnym wsparciu 

dla rolnictwa oraz przetwórstwa. Chciałaby otrzymać informacje o realizacji niektórych zadań 

w ramach tego programu. Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach PROW wspierają 

rozwój inwestycyjny w województwie wielkopolskim. Wsparcie uzyskało tylko 10% osób 

chcących otrzymać pomoc. Niskie wykorzystanie jest problemem całego kraju. Wsparcie dla 

sektora przetwórstw otrzymało mniej niż 10% podmiotów wnioskujących. Dane te wskazują, 

że tempo rozpatrywania wniosków nie jest najwyższe. Poprosiła aby na jednej z kolejnych sesji 

wrócić do tematu i dowiedzieć się, dlaczego tak się dzieje. 

Radny Romuald Ajchler stwierdził, że przedmówczyni poruszyła bardzo ważny temat. 

Podkreślił, że w niektórych rejonach kraju wykorzystanie środków jest bardzo niskie i rząd 

chce środki przerzucić na inne rejony kraju. Radny chciałby uzyskać informacje 
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o wykorzystaniu środków w skali kraju i czy istnieje zagrożenie niewykorzystania środków 

i być może nastąpi transfer do Wielkopolski. 

Marszałek Marek Woźniak podkreślił, że jest tu mowa o płatnościach realizowanych 

przez agencje rządowe. 

Radny Romuald Ajchler zgodził się z marszałkiem, szczególnie gdy mowa 

o przerzuceniu środków między województwami. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego dotyczącego 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych 

wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989.  

Radny Zbigniew Czerwiński zwrócił uwagę na błędy zawarte w stanowisku. Mówca 

stwierdził, że nie można mówić o wolnych wyborach w 1989 roku, ponieważ były one 

częściowo wolne. Nie były to też pierwsze wolne wybory po I wojnie światowej. Radny 

podkreślił, że wybrany rząd był koalicyjny. Jego zdaniem nie można mówić o początku 

przemian, lecz o ich zdynamizowaniu w 1989 roku. Zaproponował, żeby przyjąć uchwałę, którą 

przygotował radny i następnie odczytał jej treść: 

4 czerwca obchodziliśmy Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. Ten dzień upamiętnia, wybory 

parlamentarne w roku 1989, w których po raz pierwszy od 1947 roku mogła uczestniczyć 

opozycja. W wyniku ustaleń ”okrągłego stołu” opozycja mogła rywalizować  

o 161 miejsc w Sejmie i o wszystkie miejsca w odtworzonym Senacie. Z okazji 30 rocznicy tego 

wydarzenia  radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wyrażają uznanie i podziękowanie 

dla wszystkich osób z Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” 

Lechu Wałęsie i wszystkich środowisk patriotycznych, które umożliwiły rozpoczęcie procesu 

przemiany PRL  w niepodległe Państwo Polskie. Miażdżące zwycięstwo opozycji w wyborach 

4 czerwca 1989 roku i erozja bloku wyborczego skupionego wokół PZPR umożliwiła powołanie 

we wrześniu 1989 roku rządu Tadeusza Mazowieckiego z poparciem Obywatelskiego Klubu 

Parlamentarnego, ZSL i SD .  Doprowadziło to do stworzenia nowej sytuacji politycznej  

w Polsce . Wejście opozycji do Sejmu i Senatu zakończyło system totalitarny w naszym kraju  

i przyspieszyło erozję komunizmu w Europie. Skutkiem  wyborów czerwcowych 1989 roku było 

także to, że Polska stała się pierwszym krajem tzw. bloku wschodniego, w którym 

przedstawiciele opozycji  weszli do rządu i rozpoczęli proces odzyskiwania Państwa . Z okazji 

tej Rocznicy, rozpoczęcia kluczowych dla Polski przemian ustrojowych, kierujemy do 

mieszkańców Naszego Województwa i wszystkich Polaków najserdeczniejsze życzenia. 
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Pamiętajmy również, że wspólnym zadaniem każdego Polaka jest dbanie o  wolność  

i Niepodległość naszej Ojczyzny. 

Radna Paulina Stochniałek poinformowała, że po rozmowie na spotkaniu 

przedstawicieli Klubów Radnych SWW do pierwotnego tekstu wprowadzono kilka zmian 

kierując się sugestiami radnego Zbigniewa Czerwińskiego. Wspomniany tekst rozdano radnym, 

aby mogli się z nim zapoznać. Poinformowała, że mimo sugestii chcą tym stanowiskiem bardzo 

mocno podkreślić rolę Lecha Wałęsy i na umniejszenie jego roli nie będzie zgody.  

Radny Adam Bogrycewicz odczytał przygotowane przez siebie zdanie odrębne do 

protokołu. 

W związku z projektem stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczącego 

30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku, 

po konsultacji z bohaterami dążeń o niepodległość i suwerenności Polski w czasie PRL, 

osobami internowanymi w stanie wojennym z rejonu pilskiego, zwłaszcza z Panem Edwinem 

Klessą, działaczem społecznym, autorem publikacji, wielokrotnie nagradzanym i odznaczanym, 

przedkładam do protokołu zdanie odrębne. 

 

I wolne wybory po II wojnie odbyły się 27.10.1991 r. i tę datę powinniśmy czcić  

i w rocznicę tego wydarzenia powinniśmy wyrażać swoje stanowisko. 

Wybory w 1989 r. były jednym z wielu etapów do osiągnięcia pełnej niepodległości takim 

jak: wyprowadzenie wojsk sowieckich z Polski, wejście Polski do NATO, wejście Polski do Unii 

Europejskiej. 

 

Treść zaproponowanego stanowiska zawiera treści nieprecyzyjne historycznie: 

 W pierwszym zdaniu stanowiska znalazło się nieprawdziwe sformułowanie, że 

to są pierwsze po wojnie wolne wybory. Do Sejmu były wolne zaledwie w 35%, 

więc takie sformułowanie urąga prawdzie historycznej. 

 W II akapicie znalazło się kolejne nieprawdziwe zdanie, że w wyniku wyborów 

w 1989 r. powstał I niekomunistyczny rząd. W skład tego rządu weszli 

komuniści:  

- Czesław Kiszczak (PZPR) – wiceprezes Rady Ministrów, minister spraw wewnętrznych, 

- Florian Siwicki (PZPR) – minister obrony narodowej, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Kiszczak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Zjednoczona_Partia_Robotnicza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Spraw_Wewn%C4%99trznych_PRL
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- Franciszek Wielądek (PZPR) – minister transportu, żeglugi i łączności, 

oraz kilku ministrów dwóch stronnictw politycznych SD i ZSL, które przez dziesięciolecia 

wiernie realizowały program komunistów w Polsce, 

Ponadto w wyniku tych niedemokratycznych wyborów w 1989 r. prezydentem został gen. 

Wojciech Jaruzelski, który: 

- w 1968 r. pod jego dowództwem polskie wojsko dokonało inwazji na Czechosłowację, 

tłumiąc dążenia wolnościowe południowego sąsiada, 

- był I sekretarzem PZPR w latach 1981-1989, 

- wprowadził w 1981 r. stan wojenny i spowodował degradację społeczną, polityczną i 

gospodarczą Polski przez całą dekadę lat 80-tych. Do dzisiaj nie wyjaśniono ponad 100 

zabójstw, których listę sporządziła tzw. Komisja Rokity. 

O niedemokratycznych wyborach do parlamentu w 1989 r., w wyniku którego powstał 

rząd z udziałem komunistów, powinniśmy pamiętać jako o kolejnym etapie w drodze do 

odzyskania Niepodległości. Na pewno jednak nie zasługuje na takie uczczenie jak wybory 

z dnia 27.10.1991 r., które były naprawdę pierwszymi od 1945 r. wolnymi i 

demokratycznymi wyborami. 

Błędem jest również skupianie się na roli jednego człowieka – Lecha Wałęsy, przy całym 

szacunku do roli jaką wtedy spełniał. Hołd i podziękowanie w pierwszej kolejności 

bezwzględnie należy się tym, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę: Żołnierzom Wyklętym, 

więźniom okresu stalinowskiego, śmiertelnym ofiarom stanu wojennego, więzionym i 

internowanym. Podziękowanie i uznanie należy się także Kościołowi Katolickiemu, który od 

1945 r. nie poddał się komunistycznej dyktaturze, był ostoją wolności, inspirował, osłaniał, 

wspierał niezależną opozycję, udostępniał kościoły i sale przy kościołach aktorom i politykom 

jak: Michnik, Kuroń, Wałęsa, Geremek. Kościół udzielał pomocy moralnej, materialnej, 

prawnej i medycznej. Roztaczał opieką rodziny ofiar śmiertelnych i uwięzionych, a także 

zwolnionym z pracy za przekonania i działalność polityczną lub związkową. I tak czynił nie 

tylko w okresie stanu wojennego, ale przez 45 lat komunizmu w Polsce. Wielu bohaterskich 

księży jak: Jerzy Popiełuszko, Stefan Niedzielak, Stanisław Suchowolec i Sylwester Zych zostało 

skrytobójczo zamordowani, a jeszcze więcej w czasach stalinowskich siedziało we więzieniach, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Wiel%C4%85dek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Transportu_i_Gospodarki_Morskiej
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czego przykładem m. in. są poznański abp. Antoni Baraniak czy Prymas Polski kard. Stefan 

Wyszyński. 

Im szczególnie należą się podziękowania i ich rolę należy uwypuklić. Pominięcie w takim 

Stanowisku roli tych, którzy oddali swoje życie i wolność w walce o Niepodległą Polskę  oraz 

tych którzy ją przez dziesięciolecia wspierali byłoby wypaczaniem naszej najnowszej historii.  

Cześć i chwała Bohaterom!  

 

Na zakończenie mówca dodał, że przychyla się do propozycji radnego Zbigniewa 

Czerwińskiego. 

 Radny Zbigniew Czerwiński podkreślił, że nie można określać rządu Tadeusza 

Mazowieckiego niekomunistycznym, ponieważ zasiadali w nim członkowie PZPR. Można 

mówić o rządzie, który zapoczątkował proces przemian.  

Radny Romuald Ajchler stwierdził, że za chwile na sali zacznie być pisana nowa 

historia. Rady podkreślił, że nie chciałby teraz słuchać manifestów politycznych. Sejmik 

przygotował stanowisko. Każdy może nanieść poprawki. Mówca zaznaczył, że szkoda, iż nie 

odbyło się to na komisji. Takie stanowiska zajmują dużo czasu, a przez to jest mniej czasu na 

sprawy istotne dla województwa. 

Radny Andrzej Pichet odniósł wrażenie, że w swoim występie radny Adam 

Bogrycewicz odniósł się do wersji pierwotnej stanowiska, która już nie istnieje. Odniósł się do 

stanowiska Klubu Prawa i Sprawiedliwości w kontekście niekomunistycznego rządu Tadeusza 

Tomaszewskiego, zapytał kto to był Andrzej Kryże w rządzie PiS 2005-2007, oraz kim jest 

Piotrowicz, czy to nie są ludzie z przeszłością komunistyczną? Mówca stwierdził, że teraz po 

30 latach wszystkim tak łatwo oceniać ówczesne decyzje. W jego opinii z szacunku dla ludzi 

opozycji w tamtym czasie należałoby pominąć tego typu uwagi. 

Radna Zofia Szalczyk poinformowała, że propozycja radnego Zbigniewa 

Czerwińskiego podoba jej się z jednym wyjątkiem. Szukając porozumienia radna 

zaproponowała aby uzupełnić zdanie dotyczące Lecha Wałęsy w następujący sposób: z okazji 

30 rocznicy tego wydarzenia Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wyrażają uznanie 

i podziękowanie dla Lecha Wałęsy przewodniczącego NSZZ Solidarność i dla wszystkich osób 

z Komitetu Obywatelskiego. Byłby to konsensus w stosunku do zaprezentowanych tu obu 

propozycji. Druga sugestia dotyczyła przedostatniego zdania, ponieważ brakuje tam 
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dookreślenia. Z okazji tej rocznicy rozpoczęcia kluczowych dla Polski przemian ustrojowych, 

kierujemy do mieszkańców naszego województwa i wszystkich Polaków najserdeczniejsze 

życzenia dalszego pomyślnego rozwoju naszej ojczyzny.  

Radny Romuald Ajchler zaproponował by w przerwie zebrała się komisja i rozpatrzyła 

zgłoszone propozycje i przygotowała projekt. 

Marszałek Marek Woźniak zaapelował o unikanie emocji i nie mówieniu o traceniu 

czasu, ponieważ są to istotne kwestie. Zwrócił uwagę, że stanowisko dotyczy jednego 

konkretnego wydarzenia historycznego. Zauważył, iż nie jest stosowne teraz dyskutować, które 

wybory były ważniejsze i mniej lub bardziej wolne. W pełni wolne wybory 1991 roku, były 

rezultatem działań w roku 1989. Mówca zauważył, iż sformułowanie pierwszy 

niekomunistyczny rząd, jest od dawna obecne w świadomości Polaków i kwestionowanie go 

w tej chwili, szukanie właściwej definicji jest dziwnym zabiegiem. Sensem tych słów jest fakt, 

ze na czele rządu stanął członek opozycji. Za główny spór uznał osobę Lecha Wałęsy, 

a pozostałe kwestie są tylko pretekstem. Zdziwiło Marszałka określenie polonocentryzm w 

wystąpieniu radnego Zbigniewa Czerwińskiego. Mówca ma wrażenie, ze polityka historyczna 

PiS skupia się właśnie na polonocentryźmie. Ma także żal, że nikt nie zadbał by w opinii 

publicznej Polska była symbolem przełomu, zamiast upadku muru berlińskiego. Wyraził 

opinie, iż stało się tak właśnie z powodu wewnętrznej dyskusji i różnych dywagacji. 

Stanowisko to ma podkreślić kluczową wagę wyborów 4 czerwca 1989 roku w najnowszej 

historii Polski. 

Radny Zbigniew Czerwiński zgodził się z propozycjami radnej Zofii Szalczyk i nie 

kwestionuje roli Lecha Wałęsy w tamtym czasie. 

Radny Marek Sowa wyraził inne zdanie na temat Lecha Wałęsy, jednak jeżeli takie 

będzie stanowisko klubu to je poprze. 

Radny Jerzy Lechnerowski odniósł się do słów marszałka Marka Woźniaka 

zaznaczając, że stanowisko odnosi się konkretnie do daty 4 czerwca 1989 roku. Niezależnie od 

tego co wydarzyło się później to tamte wydarzenia są faktem. Wyraził nadzieję, że w przerwie 

uda się wypracować wspólne stanowisko. Był też zadowolony z docenienia przez radnego 

Zbigniewa Czerwińskiego roli Lecha Wałęsy w tamtym czasie. 

 Przewodniczacy Wiesław Szczepański zaproponował by w przerwie zebrała się 

Komisja Edukacji i Nauki i wypracowała wspólne stanowisko, które zostanie rozpatrzone po 

przerwie. Poddał swoją propozycje pod głosowanie. 
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za: 26,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 3.  

 

 Przewodniczący SWW ogłosił przerwę. Następnie obrady wznowiono. 

 

 Radny Romuald Ajchler zaproponował, aby następnym razem dokumenty 

wymagające opinii komisji obradującej podczas przerwy, wpisać jako ostatnie w porządku 

obrad. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji i Nauki radna Paulina Stochniałek odczytała treść 

stanowiska, jaką wspólnie przyjęła Komisja podczas posiedzenia, które odbyło się w przerwie 

obrad.  

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 28,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/132/19 stanowi załącznik nr 3 do protokołu 

 

 

Ad 9. 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: 29, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/133/19 stanowi załącznik nr 4 do protokołu 

 



15 

 

Ad 10. 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: 29, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/134/19 stanowi załącznik nr 5 do protokołu 

 

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 

województwa wielkopolskiego za rok 2018 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej. 

Przewodniczący 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 IX/135/19 stanowi załącznik nr 6 do protokołu 

 

Ad 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe w 

międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za 

szczególne zasługi dla sportu. 

Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne 

opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 
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Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 28, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/136/19 stanowi załącznik nr 7 do protokołu 

 

Ad 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/85/11 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych. 

Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne 

opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 26, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/137/19 stanowi załącznik nr 8 do protokołu 

 

Ad 14.  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. W systemie e-radni umieszczony został wniosek nr 53A/2019 Komisji 

Budżetowej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w treści ww. 

projektu. Przewodniczący poprosił, aby procedować uchwałę, w której § 1 brzmi: Wyraża się 

zgodę na przekazanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania 

remontowe realizowane w 2019 roku w ramach drugiej edycji Programu „Szatnia na Medal" 

w wysokości i na zadania wyszczególnione w załączniku do niniejszej uchwały, w dziale 926 

"Kultura Fizyczna" na łączną kwotę 533 200 zł. 

Radni nie wnieśli uwag. 
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Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 27, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/138/19 stanowi załącznik nr 9 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 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: 28, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/139/19 stanowi załącznik nr 10 do protokołu 

 

Ad 16.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie 

bezprzetargowym położonego w Kowanówku. 

Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne 

opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 28, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/140/19 stanowi załącznik nr 11 do protokołu 
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Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz 

Gminy Brzeziny. 

Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne 

opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 27, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/141/19 stanowi załącznik nr 12 do protokołu 

 

Ad 18. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz 

Gminy Komorniki. 

Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne 

opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 28, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/142/19 stanowi załącznik nr 13 do protokołu 

 

Ad 19. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz 

zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim 

a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje 

wielkopolska wieś”.  

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: 28, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/143/19 stanowi załącznik nr 14 do protokołu 

 

Ad 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na 

zadania 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: 28, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/144/19 stanowi załącznik nr 15 do protokołu 

 

Ad 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo 

Wielkopolskie innym jednostkom samorządu terytorialnego i zawarcia w tej 

sprawie umów. 

Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne 

opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 27, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/145/19 stanowi załącznik nr 16 do protokołu 

 



20 

 

Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

dotyczącego wzrostu wynagrodzeń dla pozostałych grup zawodów medycznych, 

które nie zostały objęte regulacjami przez Ministerstwo Zdrowia. 

Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne 

opinie Komisji SWW.  

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego radna Tatiana 

Sokołowska zwróciła uwagę, że stanowisko to zostało przygotowane m.in. przez dyrektorów 

różnych jednostek medycznych. Celem stanowiska jest zadbanie o przyszłe funkcjonalnie 

jednostek oraz aby słuszne płacowe stanowiska osób na stanowiskach medycznych były 

finansowo satysfakcjonujące. Zacytowała akapit pierwszy stanowiska, który jest kluczowy 

w tej kwestii. 

Głos zabrał także radny Zbigniew Czerwiński. Zwrócił uwagę na akapit trzeci 

i podkreślił, że w tej chwili trudno jest przewidzieć czy wzrost będzie w stanie pokryć 

ewentualny wzrost wynagrodzeń tych grup pracowniczych. Należałoby rozważyć czy nie 

wstrzymać się z przyjmowaniem tego stanowiska do 15 lipca. W lipcu ma być wprowadzona 

przez NFZ zmiana, która być może pozwoli na zwiększenie możliwości finansowych szpitali. 

Radny zwrócił także uwagę na dwa ważne szpitale: Wojewódzki Szpital Zespolony 

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu oraz Szpital Wojewódzki w Poznaniu. Należałoby się 

zastanowić czy problem leży tylko w kwestii zewnętrznego finansowania czy też z sytuacji 

wewnętrznej, która jest w poszczególnych szpitalach.  

Radny Krzysztof Sobczak skierował zapytanie dlaczego w tym stanowisku pominięto 

pracowników administracyjnych i pracowników zaplecza technicznego? 

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska wyjaśniła, 

że nikt nie został pominięty. Stanowisko została przygotowane w związku z sytuacją, że te 

zawody medyczne, jak fizjoterapeuci, weszli w spór zbiorowy czy poszli na zwolnienia. Jeśli 

problem leży także po stronie tych grup, o których wspomniał radny Krzysztof Sobczak, 

to takowe stanińsko również należałoby przygotować, z czym w pełni się zgadza. Odnosząc się 

do wypowiedzi radnego Zbigniewa Czerwińskiego, wyraziła nadzieję, że procedowane 

stanowisko wzmocni pracę Ministra Zdrowia w tym zakresie. Podkreśliła, że chcemy żeby 

wszystkie grupy zawodowe były tak samo traktowane i żeby szły na podwyżki pieniądze 

znaczone.  

Radny Krzysztof Sobczak nadmienił, że kuriozalną sytuacją będzie, jeśli Sejmik co 

Sesję przyjmować będzie stanowiska dotyczące poszczególnych grup zawodowych.  



21 

 

Przewodniczący SWW poddał pod głosowanie propozycję radnego Zbigniewa 

Czerwińskiego, aby głosowanie nad ww. uchwałą przesunąć na X Sesję SWW, która odbędzie 

się w lipcu. Poprawka nie uzyskała większości głosów za: 

za: 9, 

przeciw: 16, 

wstrzymujących: 2. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 19,  

przeciw: 1,  

wstrzymujących: 7.  

Uchwała nr IX/146/19 stanowi załącznik nr 17 do protokołu 

 

Ad. 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 

Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne 

opinie Komisji SWW.  

Poinformowano, że Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego przyjęła 

poprawkę, na mocy której na członków rady wyznacza się osoby: Małgorzata Wojciechowska,  

Przemysław Krysztofiak,  Krzysztof Grabowski,  Anna Majda,  Leszek Bierła, Jan Mosiński, 

Marlena Maląg, Jakub Dworzański, Dariusz Witoń, Karolina Pawliczak, Lech Gnerowicz, 

Grzegorz Wojtaszek – odczytała radna Tatiana Sokołowska. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 26, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała nr IX/147/19 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad. 24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Centrum 

Rehabilitacji im. prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej. 

Przewodniczący 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: 27, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/148/19 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad 25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w 

Kościanie. 

Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne 

opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 26, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/149/19 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Ad 26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie. 

Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne 

opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 27, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/150/19 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
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Ad 27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. 

Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne 

opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 27, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/151/19 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Ad 28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób 

Płuc i Gruźlicy w Wolicy. 

Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne 

opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 26, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała nr IX/152/19 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Ad 29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego 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: 27, 

przeciw: 0,  
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wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/153/19 stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Ad 30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie 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: 27, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/154/19 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Ad 31. Podjęcie uchwały w sprawie powołania 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: 27, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/155/19 stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Ad 32. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. 

Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne 

opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 
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Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 27, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/156/19 stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Ad 33. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

Wielkopolskim 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: 26, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/157/19 stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Ad 34. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. 

Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie. 

Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne 

opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 27, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/158/19 stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
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Ad 35. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem 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: 26, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/159/19 stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Ad 36. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach. 

Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne 

opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 26, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/160/19 stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Ad 37. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

Wielkopolskim Ośrodku Reumatologicznym w Śremie. 

Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne 

opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 26, 

przeciw: 0,  
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wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/161/19 stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

Ad 38. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Śremie. 

Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne 

opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 25, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/162/19 stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

Ad 39. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy 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: 26, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/163/19 stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Ad 40. Podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny na 

terenie województwa wielkopolskiego. 

Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne 

opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 



28 

 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 25, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/164/19 stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

Ad 41. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony 

powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, 

którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie 

pyłów”. 

Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne 

opinie Komisji SWW.  

Przewodniczący przywitał panią Anetę Lochno, reprezentującą Atmoterm S.A. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 26, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/165/19 stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

Ad 42. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony 

powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, 

którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie 

pyłu PM10”. 

Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne 

opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 25, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  
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Uchwała nr IX/166/19 stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 

Ad 43. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza w zakresie 

ozonu dla strefy miasto Kalisz”. 

Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne 

opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 26, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/167/19 stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

 

Ad 44. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza w zakresie 

ozonu dla strefy wielkopolskiej”. 

Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne 

opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 26, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/168/19 stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

 

Ad 45. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Programu ochrony środowiska 

przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin - granica 

województwa)”. 

Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne 

opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 
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Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 26, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/169/19 stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

 

Ad 46. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Programu ochrony środowiska 

przed hałasem dla miasta Leszna”. 

Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne 

opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 25, 

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr IX/170/19 stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 

 

Ad 47. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Programu ochrony środowiska 

przed hałasem dla miasta Konina”. 

Przewodniczący SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są pozytywne 

opinie Komisji SWW.  

Przewodniczący przywitał pana Kajetana Pachucy, reprezentującego Akustix Sp. z o.o. 

Głos zabrał radny Robert Popkowski. Poinformował, że był jedną z osób 

wstrzymujących się podczas opiniowania ww. uchwały przez Komisję Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. W Koninie następuje dynamiczna zmiana i prezentowane badania 

w części przejazdu samochodów z północy na południe są nieaktualne. Ważny jest także stan 

obu mostów nad Wartą.  

Do wypowiedzi radnego odniósł się pan Kajetan Pachucy z firmy Akustix. Podkreślił, 

że programy ochrony przed hałasem są opracowaniami wykonywanymi dla warunków 

średniorocznych, a kwestie przeprawy mostowej są sytuacją chwilową. Programy powstają 



31 

 

poprzez analizę wyników mapy akustycznej uprzednio wykonanej i następnie odniesienia tych 

wyników do konkretnych działań. 

Radny Robert Popkowski rozumie, że program ten będzie realizowany w jakimś trybie 

i stąd niepewność, że zmiany które będą, a nie będą uwzględnione przez program, będą trudne 

do wprowadzenia. Z drugiej strony trudno jest też przewidzieć, co stanie się za tydzień czy za 

dwa.  

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 19,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 7.  

Uchwała nr IX/171/19 stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 

 

Ad 48. Stan realizacji WRPO 2014+. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Sejmik przyjął informację do wiadomości.  

 

Ad 49. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 

okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Głos zabrał radny Zbigniew Czerwiński. Zwrócił uwagę, że 19 maja br. pani Marzena 

Wodzińska na zaproszenie Aeroklubu Wielkopolska, wzięła udział w wydarzeniu pn. Wyścigi 

Motocyklowe, które odbyły się na Torze Poznań – w opinii radnego Aeroklub zajmuje się 

samolotami, czy jest to błąd pisarski? Radny odniósł się także do podpisania przez 

Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka umowy z PLK w zakresie drugiego toru na odcinku 

w Obornikach. Poprosił o szczegóły oraz przewidywalny termin realizacji inwestycji. 

Radny Romuald Ajchler poinformował, że sierakowska prasa doniosła, 

że Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podjął decyzję o reaktywacji linii Międzychód-

Szamotuły. Poinformował, że jest także pozytywne stanowisko wszystkich zainteresowanych 

samorządów w tej sprawie. Poprosił o szczegóły w tej kwestii. 

Członek Zarządu Marzena Wodzińska zgodziła się, że chodziło o Automobil Klub, 

a nie Aeroklub. 
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Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wyjaśnił, że umowa dotyczy porozumienia 

w sprawie współfinansowania studium wykonalności. Na tym etapie przedsięwzięcie nie ma 

zabezpieczonego finansowania. Gdyby zostały jeszcze środki, to można by było realnie myśleć 

o drugim torze do Obornik, albo o przyczółkach mostowych. Ceny przedsięwzięć jednak 

znacznie wzrosły. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Romualda Ajchlera. Przypomniał, 

że dyskusje w tym zakresie toczą się od wielu lat. Międzychód jest połączony z Poznaniem 

dwoma liniami: 1 Międzychód-Pniewy-Rokietnica, 2 Międzychód-Sieraków-Chrzypsko-

Szamotuły. Na modernizację obydwu linii trzeba byłoby mieć ok 0,5 mld złotych ma każdą. 

Potwierdził, że ze strony zarządu jest taka wola i obie trasy będą prawdopodobnie wpisane do 

planu transportowego. Jednakże realizacja jednej z nich to najwcześniej nowa perspektywa 

finansowa. Nie ma w tym zakresie rozstrzygnięć. Przypomniał, że środki z POIŚ przeznaczane 

są na linie o znaczeniu krajowym i nie wiadomo jak uda się ją zakwalifikować. Prowadzi się 

także dyskusje o reaktywacji linii Czarnków-Rogoźno – również warto byłoby wpisać to do 

planu transportowego, jednak realizacja będzie zależeć od dostępnych środków.  

Radny Romuald Ajchler poprosił o potwierdzenie, że prowadzimy dyskusję, z której 

nic nie wynika. Radny poinformował, że uczestniczył w spotkaniu z tamtejszymi 

samorządowcami i dyrektorem, na którym podjęto decyzję, którą linię remontować w pierwszej 

kolejności. Im dalej od Poznania, tym gorsze jest połączenie z miastami na obrzeżach 

województwa. Kiedy Wielkopolska zabiegała, aby Międzychód przyszedł do województwa 

wielkopolskiego, mieszkańcom obiecywano wszystko. Nagle zaczęło się wszystko psuć. 

Dyskusje trwają, a nic się w tym kierunku nie robi. Należy przeprowadzić debatę na tematy 

komunikacyjne w Wielkopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem obrzeży Wielkopolski. 

Trzeba dać jasną i pełną informację co można a czego nie można zrobić, a nie obiecywać różne 

rzeczy mieszkańcom. Przypomniał także, że od dawna prosi o postawienie oświetlenie nad 

Warta przy promie.  

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podkreślił, że on nie obiecywał 

w Międzychodzie żadnych terminów. Wielkopolska spośród wszystkich województw na 

komunikację kolejową przeznacza najwięcej pieniędzy. Do planu transportowego modernizacja 

linii będzie wpisana, a wybór miedzy 1 a 2 linią będzie poprzedzony realnymi analizami 

kierunków ciążeń, zurbanizowania itd. Zarząd nigdy nie składał obietnic co do dat w tym 

zakresie. Odnosząc się do kwestii oświetlenia przy promie, przypomniał, że prom nie kursuje 

w nocy, a poza tym wpierw trzeba tam doprowadzić prąd. 
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W odpowiedzi Romuald Ajchler poprosił aby od dyrektora pan marszałek dowiedział 

się szczegółów tamtego spotkania. Odniósł się także do wycinki puszczy i przewożeniu 

milionów ton drewna po wielkopolskich drogach. Nic się dzieje się także w kwestii mostu 

w Sierakowie czy we Wronkach. Trzeba podjąć konkretne działania w najważniejszych 

kwestiach.  

Wojciech Jankowiak wyjaśnił, że w kwestii mostu w Sierakowie rząd przedstawił nam 

plan dotyczący mostów – znalazło się w nim 5 przepraw przez Wartę i Noteć. Oceniając skale 

potrzeb wskazaliśmy 4 pilne do realizacji, a wśród nich most w Sierakowie czy w Czarnkowie. 

Ze strony ministra otrzymaliśmy odpowiedź ze mamy wybrać między Ciszkowem 

a Czarnkowem – wskazaliśmy Czarnków. W związku z tym Sieraków będzie musiał być 

realizowany z naszych środków. Most we Wronkach jest w tej chwili na etapie głębokich badań 

geologicznych w związku z osuwaniem się skarp. Badania te zaplanowane są na około rok, 

a trwają już od kilku miesięcy.  

 

Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości.  

 

Ad 50. Interpelacje i zapytania radnych 

a) Radny Krzysztof Sobczak skierował 2 pisemne interpelację: 

a. w sprawie zaprojektowania i wykonania ciągu pieszo - rowerowego przy 

drodze wojewódzkiej 470 na terenie powiatu tureckiego od miejscowości 

Malanów do miejscowości Cisew, 

b. w sprawie wsparcia finansowego dla samorządów gminnych i powiatowych 

Wielkopolski Wschodniej w opracowaniu planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

b) Radny Adam Bogrycewicz odniósł się do kwestii mostów w Wielkopolsce oraz 

złożył interpelację w budowy obwodnicy Trzcianki. 

c)  Pisemne interpelacje złożył także radnych Marek Sowa: 

a. w sprawie skomunikowania pociągu Kolei Wielkopolskich nr 77403 relacji 

Krotoszyn - Poznań Główny z pociągiem Przewozów Regionalnych nr 

76512 relacji Jarocin - Kluczbork, na stacji Jarocin, 

b. w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Leszno - Góra. 
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d) Radny Tadeusz Tomaszewski złożył pisemną interpelację w sprawie działań 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego na rzecz ograniczenia szkód 

wyrządzonych środowisku naturalnemu w wyniku działań kopalni odkrywkowej 

węgla brunatnego. 

e) Radny Zbigniew Czerwiński złożył pisemną interpelację w sprawie podwyżek w 

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz 

zapytanie w sprawie relacji na stronie www.umww.pl z sesji 27 maja br. pod tytułem 

"Budżet województwa 2018 wykonany!" 

f) Radna Ewa Panowicz skierowała interpelację dotyczącą przyłączenia do projektu 

Poznańskiej Kolei Metropolitalnej miasta Leszna aż do miasta Rawicz. 

g) Radny Jerzy Lechnerowski złożył ustnie zapytanie w sprawie budowy mostu nad 

Wartą w Rogalinku – poprzedni przetarg nie został rozstrzygnięty, czy przewiduje 

się kolejny? 

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak zwrócił uwagę, że niektóre z propozycji 

poruszanych w debatach czy interpelacjach nie biorą pod uwagę budżetu województwa. Budżet 

na 2019 rok został uchwalony i widać w nim jakie przedsięwzięcia na drogach wojewódzkich 

są i będą realizowane. Każda kolejna propozycja wiąże się z nakładami finansowymi, co będzie 

możliwe po 2019 roku. Należy także mieć na uwadze fakt, że na dzień dzisiejszy nie wiemy 

jakie środki otrzyma Wielkopolska w kolejnej perspektywie finansowej. Zapowiedział, że 

szczegółowe odpowiedzi zostaną przekazane na piśmie.  

 

Ad 51. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczacy SWW  Wiesław Szczepański zamknął IX Sesję Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

Protokół sporządzili: 

Patryk Szczechowiak 

Małgorzata Ziarnek 


