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PROTOKÓŁ NR XII/19
XII sesji Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z 28 października 2019 r.
XII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji odbyła się
28 października 2019 r. o godz. 12:00 w sali Sesyjnej siedziby Samorządu Województwa
Wielkopolskiego.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Obrady otworzyła Małgorzata Waszak Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego. Wiceprzewodnicząca przypominała, że obrady są transmitowane.
Pani Wiceprzewodnicząca przywitała wszystkich uczestników Sesji, a w sposób
szczególnych przywitała byłych radnych, którzy w wyborach parlamentarnych, odbywających
się w dniu 13 października br. zostali Posłami na Sejm RP. Przywiała także radnych, którzy
w dniu dzisiejszym składać będą ślubowanie.

Ad 2. Ślubowanie radnych obejmujących mandat.
Wiceprzewodnicząca Małgorzata Waszak przypomniała, że w dniu 13 października
odbyły się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, w wyniku których 5 naszych
radnych zostało Posłami na Sejm. W dniu 18 października 2019 r. do Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego wpłynęły postanowienia Komisarza Wyborczego I w Poznaniu pana
Krzysztofa Józefowicza w sprawie obsadzenia wakujących mandatów.
Wiceprzewodnicząca przypomniała także, że zgodnie z art. 22 ust. 1 z dnia 5 czerwca
1998 r. ustawy o samorządzie, radny przed objęciem mandatu składu ślubowanie. Odmowa
złożenia ślubowania jest równoznaczna ze zrzeczeniem się mandatu.
Poprosiła wszystkich i powstanie i odczytała treść roty ślubowania, następnie
w kolejności alfabetycznej ślubowanie złożyli:
 Radny Adam Roman Cukier
 Radny Witosław Piotr Gibasiewicz
 Radna Agnieszka Magdalena Grzechowiak
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 Radny Filip Andrzej Kaczmarek
 Radna Krystyna Kubicka-Sztul
Wiceprzewodnicząca

pogratulowała

nowym

radnym.

Przewodnicząca

obrad

poinformowała także o stworzeniu nowego Klubu Radnych SLD-Lewica Razem w składzie:
Adam Cukier (przewodniczący Klubu), Agnieszka Grzechowiak oraz Krystyna Kubicka-Sztul
oraz odczytała, iż ww. klub udziela poparcia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
W związku z wygaśnięciem mandatu pani Marleny Maląg, nowym przewodniczącym Klubu
Radnych Prawo i Sprawiedliwość został radny Zbigniew Czerwiński.
Pani Wiceprzewodnicząca Małgorzata Waszak złożyła gratulacje i najlepsze życzenia
w imieniu swoim oraz całego samorządu województwa nowym posłom na Sejm RP:
 Posłowi Wiesławowi Szczepańskiemu, który w okresie od 23 lipca 2018 r. do 13
października 2019 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego,
 Pani Poseł Marlenie Maląg, która pełniła funkcję przewodniczącej Klubu Radnych
Prawo i Sprawiedliwość,
 Posłowi Tadeuszowi Tomaszewskiemu, który był przewodniczącym Klubu
Radnych SLD-Lewica Razem.
Pani Wiceprzewodnicząca Małgorzata Waszak zapewniła, że życzenia trafią do
byłych radnych, a obecnie posłów, którzy są dzisiaj nieobecni: pani Poseł Joanny Jaśkowiak
oraz pana Posła Romualda Ajchlera.
W dalszej kolejności głos zabrali Posłowie na Sejm dziękując za rok współpracy
i składając najlepsze życzenia na przyszłość. Głos zabrali także radni województwa: Adam
Bogrycewicz oraz Krystyna Kubicka-Sztul.
Radna Mirosława Rutkowska-Krupka oraz Wiceprzewodniczący SWW Jarosław
Maciejewski poinformowali, iż w minioną niedzielę 27 października br. oficjalnie otwarto
pilskie hospicjum i tym samym zakończono przedsięwzięcie pn. Budowa hospicjum
stacjonarnego z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych
oraz nasadzenia zieleni izolacyjnej. Radni w imieniu Towarzystwa przekazali szczególne
podziękowania Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego Markowi Woźniakowi oraz
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzenie Wodzińskiej. Wręczyli
marszałkowi Markowi Woźniakowi oraz pani marszałek Marzenie Wodzińskiej dyplom ze
statuetką Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sł. B. Stanisławy Leszczyńskiej w Pile za wielkie
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serce, wrażliwość, bezinteresowne niesienie pomocy oraz otwartą duszę, która przyczynia się
do czynienia dobra.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
Wiceprzewodnicząca Małgorzata Waszak stwierdziła quroum – w obradach XII Sesji
SWW wzięło udział 38 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).

4. Przyjęcie porządku obrad.
Do porządku obrad zaproponowano następujące zmiany:
 na wniosek Wiceprzewodniczącej Małgorzaty Waszak: wykreślenie z porządku obrad
niniejszej Sesji pkt 18 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie
wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów – wnoszący petycję w dniu 24
października br. przesłał uzupełnienie do petycji
Ww. punkt został wykreślony z porządku obrad XII Sesji głosami:
za: 32,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
 na wniosek Przewodniczącego Klubu Radnych SLD-Lewica Razem radnego Adama
Cukra: wykreślenie z porządku obrad niniejszej Sesji pkt 26. Wybór Komisji Skrutacyjnej
Ww. punkt został wykreślony z porządku obrad XII Sesji głosami:
za: 23,
przeciw: 2,
wstrzymujących: 9.
 na wniosek Przewodniczącego Klubu Radnych SLD-Lewica razem radnego Adama Cukra:
wykreślenie z porządku obrad niniejszej Sesji pkt 27. Zgłaszanie kandydatów na
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Ww. punkt został wykreślony z porządku obrad XII Sesji głosami:
za: 25,
przeciw: 3,
wstrzymujących: 7.
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 na wniosek Przewodniczącego Klubu Radnych SLD-Lewica razem radnego Adama Cukra:
wykreślenie z porządku obrad niniejszej Sesji pkt 28. Wybór Przewodniczące Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Henryk Szopiński oraz
Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Maciejewski
poparli powyższe wnioski Przewodniczącego Adama Cukra.
Ww. punkt został wykreślony z porządku obrad XII Sesji głosami:
za: 24,
przeciw: 3,
wstrzymujących: 9.
 na wniosek pani Marzeny Wodzińskiej Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego:
dodanie do porządku obrad pkt pod nazwą Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu
Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.
Głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych PiS Zbigniew Czerwiński. W oparciu
o opinię z Ministerstwa Edukacji Narodowej, statuty ODN nie są poprawnie przygotowane.
Zawnioskował o niewprowadzenie tych 5 punktów do porządku obrad niniejszej Sesji.
W pierwszej kolejności poddano pod głosowanie wniosek pani Marzeny Wodzińskiej
Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego – w związku z uzyskaniem
większości za wprowadzeniem 5 punktów do porządku obrad, nie głosowano wniosku
Przewodniczącego Zbigniewa Czerwińskiego.
Ww. punkt został dodany do porządku obrad XII Sesji głosami (jako pkt 17 A):
za: 20,
przeciw: 12,
wstrzymujących: 4.
 na wniosek pani Marzeny Wodzińskiej Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego:
dodanie do porządku obrad pkt pod nazwą Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu
Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
Ww. punkt został dodany do porządku obrad XII Sesji głosami (jako pkt 17 B):
za: 20,
przeciw: 12,
wstrzymujących: 4.
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 na wniosek pani Marzeny Wodzińskiej Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego:
dodanie do porządku obrad pkt pod nazwą Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu
Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
Ww. punkt został dodany do porządku obrad XII Sesji głosami (jako pkt 17 C):
za: 20,
przeciw: 11,
wstrzymujących: 4.
 na wniosek pani Marzeny Wodzińskiej Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego:
dodanie do porządku obrad pkt pod nazwą Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu
Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.
Ww. punkt został dodany do porządku obrad XII Sesji głosami (jako pkt 17 D):
za: 20,
przeciw: 12,
wstrzymujących: 4.
 na wniosek pani Marzeny Wodzińskiej Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego:
dodanie do porządku obrad pkt pod nazwą Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu
Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.
Wyniki głosowania:
za: 19,
przeciw: 12,
wstrzymujących: 4.
Radna Łucja Zielińska zwróciła uwagę, że uchwały te podjęte będą niezgodnie
z prawem i Wojewoda Wielkopolskie w ramach nadzoru powinien je uchylić. Zapewniła,
że posiada opinię prawną z MEN.
Zwrócono uwagę, iż wniosek nie zdobył bezwzględnej większości ustawowego składu
Sejmiku. Wiceprzewodnicząca SWW Małgorzata Waszak poprosiła o reasumpcję
głosowania, a radna Marta Dzikowska złożyła wniosek o reasumpcję głosowania
– w związku z tym, iż nie zadziałał jej przycisk do głosowania. Radni Adam Bogrycewicz
i Krzysztof Błaszczyk zawnioskowali o opinię prawną w tej kwestii – nie zgłoszono
wcześniej awarii urządzenia. Do wypowiedzi przedmówców odniosła się Dyrektor Biura
Prawnego pani Małgorzata Ratajczak. Przywołała przykład z regulaminu Sejmu RP, który
mówi o reasumpcji głosowania w razie wątpliwości co do wyniku głosowania. Jako prawnik
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nie może orzec czy urządzenie do głosowania zadziało czy też nie. Pewnym jest, że są
uzasadnione wątpliwości co do wyniku głosowania. Przewodniczący Klubu Radnych PiS
Zbigniew Czerwiński przypomniał, że pani Przewodnicząca Małgorzata Waszak pierwsza
poprosiła o reasumpcję – zanim wątpliwości zgłosiła radna Marta Dzikowska. Radny
Krzysztof Błaszczyk zawnioskował o sprawdzenie, o ile jest taka możliwość, czy przycisk
zadziałał czy też nie. Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Henryk
Szopiński

zawnioskował

o

wprowadzenie

tego

punktu

do

porządku

obrad.

Wiceprzewodniczący SWW Jarosław Maciejewski zapewnił, że ze strony prezydium
widać było, jak radna Marta Dzikowska wciska przycisk do głosowania. Radny Adam
Bogrycewicz zwrócił się do radnego Henryka Szopińskiego zwracając uwagę, że jego
wniosek nie został zgłoszony wcześniej, kiedy Wiceprzewodnicząca SWW pytała o uwagi
do porządku obrad. Radny Henryk Szopiński nie zgodził się z przedmówcą podkreślając,
że punkt ten nie został zamknięty, ani nie rozpoczęto głosowania nad przyjęciem porządku
obrad. Radny Adam Bogrycewicz wyraził opinię, że zaczynamy żartować z demokracji
i zaapelował o przejście do głosowania nad całym porządkiem obrad i uszanowaniem
decyzji radnych co do niniejszego punktu. Radny Marek Sowa zwrócił uwagę, że dzięki
transmisji można sprawdzić czy radna Marta Dzikowska głosowała czy też nie.
W związku z tym, że tło prawne nie jest jasne w tej sprawie oraz w związku z usterką
techniczną, Wiceprzewodnicząca SWW Małgorzata Waszak poddała pod głosowanie
wniosek o reasumpcję głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad XII Sesji SWW
punktu pn. nazwą Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Doskonalenia
Nauczycieli w Koninie – wniosek został przyjęty głosami:
za: 24,
przeciw: 2,
wstrzymujących: 1
Ww. punkt został dodany do porządku obrad XII Sesji głosami (jako pkt 17 E) – w
wyniku reasumpcji:
za: 21,
przeciw: 1,
wstrzymujących: 4.
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W związku z brakiem innych propozycji co do zmian w porządku obrad, zmieniony porządek
obrad został przyjęty głosami:
za: 25,
przeciw: 10,
wstrzymujących: 2.
PORZĄDEK OBRAD
XII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
28 października 2019 r. /godz.1200/
1.

Otwarcie posiedzenia.

2.

Ślubowanie radnych obejmujących mandat.

3.

Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

4.

Przyjęcie porządku obrad.

5.

Wybór sekretarzy obrad.

6.

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.
7.

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.
8.

Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów ustalania dla samorządów powiatowych kwot
środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych
fakultatywnych zadań.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Łobżenica w ramach Programu "Szatnia na
Medal" na zadanie remontowe (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

10. 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”).
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11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Województwo Wielkopolskie pomocy
finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630 „Turystyka”).
12. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy Samorządu
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Program współpracy Samorządu Województwa
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej

Uchwałę

w

sprawie:

uchwalenia

Wieloletniego

Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na lata 2019-2023”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla
dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin – granica województwa).
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla
miasta Leszna.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla
miasta Konina.
18. WYCOFANY Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wprowadzenia
Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
17 A. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w
Kaliszu.
17 B. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w
Poznaniu.
17 C. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
17 D. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w
Lesznie.
17 E. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w
Koninie.
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18. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019, w tym o
wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach, których prowadzenie należy do zadań
własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
19. Transport publiczny w Wielkopolsce.
20. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, dla których Województwa Wielkopolskie jest podmiotem tworzącym.
21. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz w sprawie
oświadczeń majątkowych złożonych przez wicemarszałków województwa, członków
zarządu

województwa,

skarbnika

województwa,

kierowników

wojewódzkich

samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w
imieniu Marszałka Województwa.
22. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji wniosków zgłoszonych
na Komisjach Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2019 roku.
23. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie
pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
24. Interpelacje i zapytania radnych.
25. WYCOFANY Wybór Komisji Skrutacyjnej.
26. WYCOFANY Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego.
27. WYCOFANY Wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Przyjęcie uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego.
28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego.
29. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 5. Wybór sekretarzy obrad.
Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej

Henryk Szopiński

zawnioskował o 10-minutową przerwę.
Wiceprzewodnicząca zarządziła przerwę. Następnie obrady wznowiono.
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Sekretarzami obrad zostali wybrani przy głosach:
za: 32,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
radni: Krzysztof Błaszczyk oraz Joanna Król-Trąbka.

Ad 6. 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.
Wiceprzewodnicząca SWW poinformowała, że do projektu uchwały załączone są
pozytywne opinie Komisji SWW.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 36,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XII/224/19 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 7. 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.
Wiceprzewodnicząca SWW poinformowała, że do projektu uchwały załączone są
pozytywne opinie Komisji SWW.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 36,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XII/225/19 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów ustalania dla samorządów powiatowych
kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji
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zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz
finansowanie innych fakultatywnych zadań.
Wiceprzewodnicząca SWW poinformowała, 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 XII/226/19 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Łobżenica w ramach Programu "Szatnia
na Medal" na zadanie remontowe (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
Wiceprzewodnicząca SWW poinformowała, że do projektu uchwały załączone są
pozytywne opinie Komisji SWW.
Radny Adam Bogrycewicz przyznał, że program Szatnia na Medal jest programem
dobrym, podziękował zespołowi pracowników, którzy się nim zajmują oraz komisjom, które
jednogłośnie poparły te projekty uchwał.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 36,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XII/227/19 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 10. 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”).
Wiceprzewodnicząca SWW poinformowała, że do projektu uchwały załączone są
pozytywne opinie Komisji SWW.
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Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 36,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XII/228/19 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Województwo Wielkopolskie
pomocy

finansowej

jednostkom

samorządu

terytorialnego

(dział

630

„Turystyka”).
Wiceprzewodnicząca SWW poinformowała, że do projektu uchwały załączone są
pozytywne opinie Komisji SWW.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 37,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XII/229/19 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 12. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy
Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2020”.
Jako pierwszy głos zabrał pan Wiesław Rygielski, który reprezentuje organizacje
pozarządowe. Stwierdził, że jeżeli chodzi o środowisko przyrodników ekologów i ruchów
miejskich to współpraca nie istnieje, jedyne co wysyła się organizacjom do zaopiniowania jakiś
program. Zaapelował do Sejmiku, aby ten wziął pod uwagę, że Polacy jako drugi najważniejszy
problem w tym kraju – po służbie zdrowia – wskazali stan środowiska przyrodniczego.
W poprzedniej kadencji SWW unikano oficjalnych rozmów i spotkań. Konsultacje społeczne,
które prawo nakazuje przeprowadzić, są w opinii mówcy fasadowe. Zwrócił także uwagę,
że na bip.umww.pl nie ma informacji o dzisiejszej Sesji, nie ma też treści uchwał, które są
procedowane.
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Radny Adam Bogrycewicz zwrócił uwagę, że w regulaminie czas na zabranie głosu
wynosi 10 min.
Jako drugi głos zabrał pan Lechosław Lerczak ze Stowarzyszenia My Poznaniacy.
Podziękował panu Wiesławowi Rygielskiemu za jego działalność w zakresie ochrony
środowiska. Nawiązał także do odbywających się niedawno targów Pol-Eco, gdzie nawiązano
kontakt z panią Poseł Jadwigą Emilewicz. Zapewniła ona, że jej priorytetem będzie ochrona
środowiska i walka ze smogiem w Poznaniu. Zaapelował do Sejmiku i Zarządu Województwa
o zajęcie się kwestią walki ze smogiem. Przypomniał, że wystąpił z pozwem przeciwko
Prezydentowi Miasta Poznania, iż ten wykazuje pełną bezczynność w walce ze smogiem. Nie
ma odpowiednich komunikatów o poziomach stężenia, spotkań z ekspertami. Według danych,
rocznie w Poznaniu z powodu chorób odsmogowych umiera ok 700 osób. Należałoby połączyć
siły,

wprowadzić

profilaktykę

zdrowotną,

włączyć

parlamentarzystów

i

europarlamentarzystów. Zwrócił się do Marszałka Marka Woźniaka przypominając o jego
zapewnieniach co do spotkania w tej kwestii. Na koniec zaapelował o podjęcie współpracy dla
dobra naszych rodzin.
Radny Andrzej Plichta poprosił o 5 minut przerwy – Klub Radnych Prawo
i Sprawiedliwość musi skonsultować te wypowiedzi. Wiceprzewodnicząca Małgorzata
Waszak zaapelował, aby przerwę tę ogłosić po wypowiedziach wszystkich radnych.
Radny Andrzej Pichet zapewnił pana Wiesława Rygielskiego, że Komisja Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie kładła bardzo duży nacisk na ekologię i ochronę
środowiska. Na jego oraz radnej Zofii Szalczyk wniosek wprowadzono do działu ekologia zapis
o organizacji lub współorganizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska w tym|
m.in. działania w zakresie walki ze smogiem. Zapewnił, że są działania w tej kwestii. Zastępca
Prezydenta Miasta Poznania pani Katarzyna Kierzek-Koperska szeroko działa w sprawach
dotyczących ochrony środowiska. Przypomniał, że w Poznaniu został wdrożony program sieci
czujników w sieciach publicznych, które pokazują pewien problem. Ze swojej strony zapewnił,
że będziemy chcieli iść w tym kierunku, żeby przede wszystkim informować.
Jako kolejny głos zabrał radny Henryk Szopiński. Zapewnił, że jest zdumiony
wypowiedzią pana Wiesława Rygielskiego, który mówił że nie ma żadnej współpracy. Nie wie
czy pan Wiesław Rygielski reprezentuje swoją wypowiedzią wszystkie organizacje, czy tylko
te związane z ochroną środowiska. Radny podkreślił, że w dziedzinie kultury na same
organizacje pozarządowe w ramach konkursu przyznaliśmy w tym rok ponad 4 mln zł – czy
ten przykład świadczy o tym, że te organizacje nie współpracują z samorządem?
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Marszałek Marek Woźniak poprosił, aby Dyrektor Departamentu Organizacyjnego
i Kadr pan Adam Habryło przybliżył cel programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz jaki jest zakres ma ta współpraca. Podkreślił, że jest to współpraca
wielotematyczna, stanowiąca podstawę do wydawania kilkunastu milinów złotych rocznie.
Odnosząc się do kwestii ochrony powietrza, zwrócił uwagę, że zapewne odbędzie się osobna
debata przy przyjmowaniu programów ochrony powietrza. W opinii marszałka jest to skrajnie
niesprawiedliwa ocena współpracy i nie należy jej traktować jako rzeczywisty głos całego
środowiska stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Zgodził się, że problem smogu istnieje,
jednak należy także pamiętać o podziale kompetencji w państwie. Odnosząc się do spotkania
z panami, mówca podkreślił, że nie było wówczas żadnego elementu spornego – zgoda była co
do narzędzi, kompetencji poszczególnych organów i jakie są możliwości działania. Należy
pamiętać, że to wszystko o czym rozmawialiśmy leży w kompetencjach samorządu
województwa. Wiemy, że głównym frontem o czyste powietrza są samorządy lokalne –
miejskie i gminne. Drugim głównym aktorem jest Fundusz Ochrony Środowiska i inne
programy rządowe, gdyż stanowią źródło pieniędzy na realizację tych programów. Samorząd
województwa ma zadania głównie regulacyjne i w tym zakresie swoje obowiązki spełniliśmy.
Uchwała jednak była krytykowana, że nie poszła skrajnie daleko, np. mówiąc o tym, że w ogóle
zakazuje się używania źródeł ciepła na paliwo stałe. Mając świadomość, że nie każdego
obywatela będzie stać na zasilanie z cieplika lub kotła gazowego, a nie ma programu ochrony
socjalnej, uchwała samorządu województwa jest dość wyważona. Na koniec raz jeszcze
podkreślił, że samorząd działa w zakresie prawa oraz możliwości.
Radny Zbigniew Czerwiński przyznał, że samorząd województwa nie ma skutecznego
sprawstwa w stosunku do samorządów powiatowych czy miejskich. Zapewnił, że wniosek pana
Wiesława Rygielskiego został przekazany do Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Zgodził się, że kwestie ochrony środowiska są bardzo istotne. Należałoby dokonać
przeglądu uchwały sejmikowej w kwestii ochrony powietrza – wówczas głos organizacji
pozarządowych może być bardzo cenny. Wyraził nadzieję, że współpraca ta będzie się dobrze
układała.
Pani Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
zapewniła, że corocznie od wielu lat odbywają się subregionalne konferencje w Kaliszu,
Poznaniu i Pile. W tym roku odbyły się trzy konferencje jako szkolenia dla służb, które
sprawdzają czym wielkopolanie palą w piecach. Przypomniała szereg innych konferencji, które
się odbywały. Podkreśliła, że odbywają się konkursy na zadania proekologiczne, na które
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przeznacza się miliony złotych, a także konkursy edukacyjne, konkursy Parków
Krajobrazowych. Poinformowała, że przez 5 ostatnich lat nie widziała ani jednego wniosku
z tych dwóch organizacji, które reprezentowali przedmówcy – w związku z tym nie można
mówić o braku współpracy. Zapewniła, że pilne rzeczy można zgłaszać mailowo, gdyż nie
zawsze jest czas aby spotkać się z każdą organizacją pozarządową. Na zakończenie
zaakcentowała, że należy odróżniać podział obowiązków na samorządowe i rządowe.
Dyrektor Departamentu Organizacyjnego i Kadr pan Adam Habryło przypomniał,
że konsultacje przeprowadzane są w określonym terminie. Na stronach internetowych znajdują
się formularze, za pomocą których każda organizacja może składać swoje uwagi. Uwag tych
jest 14 i jedna z Wielkopolskiej Rady Pożytku Publicznego. W ramach tych uwag nie ma
kwestii związanych z ochroną środowiska. Podkreślił, że konsultacje są jednym z punktów
współpracy – w samym programie są wymienione formy współpracy z organizacjami
pozarządowymi. 19 milinów złotych przeznacza się w skali roku, 10 mln w umowach
jednorocznych. Mówca zwrócił uwagę, że program współpracy jest obszerny, nie jest
szczegółowy i ma szeroki wachlarz działania. Nadmienił, że Departament Środowiska miał
zapisane 200 tys. zł, w tym 150 tys. zł na działania związane z ochroną środowiska.
Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości.

Wiceprzewodnicząca SWW Małgorzata Waszak ogłosiła 20-minutową przerwę.
Następnie wznowiono obrady.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Program współpracy Samorządu
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
Wiceprzewodnicząca SWW poinformowała, 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.
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Uchwała nr XII/230/19 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniego
Programu

współpracy

organizacjami

Samorządu

pozarządowymi

oraz

Województwa
innymi

Wielkopolskiego

podmiotami

z

prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023”.
Wiceprzewodnicząca SWW poinformowała, 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 XII/231/19 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed
hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin – granica
województwa).
Wiceprzewodnicząca SWW poinformowała, 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 XII/232/19 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed
hałasem dla miasta Leszna.

17

Wiceprzewodnicząca SWW poinformowała, 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 XII/233/19 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed
hałasem dla miasta Konina.
Radny Robert Popkowski poinformował, że w czasie posiedzenia komisji był jedyną
osoba niezgadzająca się z tym programem. Jako mieszkaniec Konina nie może on zgodzić się
z „bublem projektowym”, który powstaje. W opinii radnego polega on na braku planu
alternatywnego. Nikt w momencie jego tworzenia nie pomyślał, że mogą powstać zdarzenia
w mieście, powodujące, że plan stanie się bezzasadny lub niespójny z rzeczywistością.
W programie nie wzięto pod uwagę, że mosty na Warcie mogą zostać zniszczone i zmiana
ciągów komunikacyjnych w mieście narazi jego mieszkańców na olbrzymi hałas. Wnioski
z analizy SWOT są z roku 2017 i znajduje się tam zapis o systematycznym polepszeniu jakości
dróg. Nie pomyślano w tym momencie o mostach. Jeden z mostów musi już być rozebrany
co grozi komunikacyjna katastrofą. Projekt był tworzony aby połączyć autostradę z częścią
inwestycyjna Konina i założenia te są bardzo dobre. Niestety oba mosty łączą te rzeczy i przez
najbliższe kilka lat spowoduje to natężenie hałasu w tamtych regionach. Mówca dodał,
iż w materiałach jest mowa o konsultacjach, niestety mówca nie ma informacji aby został na
nie zaproszony którykolwiek z radnych województwa wielkopolskiego z tamtego regionu.
Założenia są prawidłowe, jednak będą bardzo trudne do wykonania, ponieważ w mieście mówi
się o porzuceniu wszelkich inwestycji na rzecz budowy mostów. To powoduje, że radny
wnioskował o stworzenie planu awaryjnego i dlatego będzie głosował przeciw podjęciu tej
uchwały.
Wiceprzewodnicząca SWW poinformowała, że do projektu uchwały załączone są
pozytywne opinie Komisji SWW.
Uchwała została podjęta przy głosach:
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za: 23,
przeciw: 9,
wstrzymujących: 1.
Uchwała nr XII/234/19 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 17 A. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Doskonalenia
Nauczycieli w Kaliszu.
Wiceprzewodnicząca SWW poinformowała, że do projektu uchwały załączone są
pozytywne opinie Komisji SWW.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 22,
przeciw: 11,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XII/235/19 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 17 B. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu.
Wiceprzewodnicząca SWW poinformowała, że do projektu uchwały załączone są
pozytywne opinie Komisji SWW.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 23,
przeciw: 11,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XII/236/19 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 17 C. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Doskonalenia
Nauczycieli w Pile.
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Wiceprzewodnicząca SWW poinformowała, że do projektu uchwały załączone są
pozytywne opinie Komisji SWW.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 23,
przeciw: 11,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XII/237/19 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad 17 D. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Doskonalenia
Nauczycieli w Lesznie.
Wiceprzewodnicząca SWW poinformowała, że do projektu uchwały załączone są
pozytywne opinie Komisji SWW.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 23,
przeciw: 10,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XII/238/19 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad 17 E. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Doskonalenia
Nauczycieli w Koninie.
Wiceprzewodnicząca SWW poinformowała, że do projektu uchwały załączone są
pozytywne opinie Komisji SWW.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 23,
przeciw: 11,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XII/239/19 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
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Ad 18. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019, w
tym o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach, których prowadzenie należy
do zadań własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Sejmik przyjął informację do wiadomości.

Ad 19. Transport publiczny w Wielkopolsce.
Sejmik przyjął informację do wiadomości.

Ad 20. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej, dla których Województwa Wielkopolskie jest podmiotem
tworzącym.
Radny Zbigniew Czerwiński zaprezentował radnym wyniki szpitali z województwa
kujawko-pomorskiego, gdzie duży szpital ma stratę 4,5 mln zł, a inne w okolicach 2 mln zł.
Jedynie ośrodki medycyny pracy w województwie wielkopolskim prezentują się lepiej.
Jednocześnie mówca zaznaczył, że dane z wielkopolski są słabo graficznie przedstawione,
ponieważ Departament Zdrowia udostępnił mu dane dopiero o godz. 10 w dniu Sesji.
Podkreślił, że są to proste dane, a czekał na nie 8 dni. Radny dokonał pewnej agregacji
i przedstawia przychody i koszty. Na przykładzie Leszna widać, aby jednostka się bilansowała
to musi poprawić efektywność o ok. 5%. Konin wypada najlepiej ponieważ potrzebuje 3,6%.
Poznań 9,2%, a Kalisz 8,5%. Pozwala to ocenić jak radzi sobie dyrektor i załoga danej
placówki. Radny poprosił o zastanowienie się, co zrobić aby sytuacja nie ulegała pogłębieniu.
Gdyby problem dotyczył wszystkich można by mówić o jakiś czynnikach zewnętrznych. Jeżeli
jednak są takie, które się bilansują to znaczy, że pojawia się problem wewnątrz placówki.
Radny zaznaczył, że w Departamencie Zdrowia jest totalny kryzys. W sierpniu pojawił się
nowy dyrektor, a obecnie już nie pracuje. Nie ma możliwości prowadzenia stabilnej polityki,
bez odpowiedniego nadzoru. Mówca podkreślił, że trzeba wspólnie znaleźć rozwiązanie tej
sytuacji. W Kaliszu i Poznaniu był kryzys przywództwa i widać, że te dwie jednostki radzą
sobie znacznie gorzej. Żeby móc na ten temat dyskutować to radny oczekuje takich informacji,
które przedstawił na Sesji. Na zakończenie radny powtórzył, że należy wspólnie pomyśleć,
co zrobić aby zakończyć kryzys przywództwa w tych dwóch szpitalach.
Członek Zarządu Marzena Wodzińska zaznaczyła, że w departamencie pracują świetni
ludzie. Zaznaczyła, że gdyby radny Zbigniew Czerwiński doprecyzował w swoim piśmie na
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kiedy potrzebuje dane, zostałyby przygotowane one wcześniej. Zaznaczyła, że nie ma jeszcze
pełnego zespołu i jeżeli pan radny dysponuje lista nazwisk fachowców to mówczyni chętnie
z nich skorzysta w trakcie konkursów i jeżeli się sprawdzą to będą nimi obsadzane stanowiska.
Porównanie dwóch jednostek mających problem finansowy, gdzie w 2019 roku weszli nowi
dyrektorzy jest niesprawiedliwe. Należy poczekać i dać im szanse na realizacje programów
naprawczych. Mówczyni dopowiedziała, że szpitale w województwie opolskim dobrze sobie
radzą, jednak one wszystkie odpowiadają jednemu szpitalowi w Wielkopolsce. Z tego powodu
chciałaby otrzymać wszystkie dane, żeby móc rzetelnie sprawdzić jaki jest stan faktyczny
w województwie kujawsko-pomorskim oraz zapytać jak będzie u nich wyglądał koniec tego
roku. Jak zaprezentowano, Konin radzi sobie nieźle, a wynik miałby jeszcze lepszy gdyby
pielęgniarki nie poszły na miesięczne zwolnienia. Stracili oni kontraktowanie za niewyrobienie
ryczałtu na 3 mln zł. Należy dogłębnie znać przyczyny, żeby na dany temat się wypowiadać.
Departament wie co ma robić i na przyszłość mówczyni prosi o doprecyzowanie pisma,
ponieważ obecnie pracownicy zajmują się czterema planami naprawczymi i nie mogą porzucić
swoich obowiązków. Podziękowała za przedstawione dane i wyraziła nadzieje na współpracę.
Słysząc o karetkach dla województwa i wsparciu finansowym z ministerstwa wyraziła prośbę
aby ta pomoc trafiła także do szpitali wojewódzkich.
Radny Zbigniew Czerwiński odpowiedział, że gdyby Departament Zdrowia był
poukładany to nie byłoby problemów z dostępem do informacji. Radny podkreślił, że najpierw
poprosił o dane ustnie, następnie na piśmie, a w poprzednim tygodniu doprecyzowywał,
którego roku ma to dotyczyć i nie mógł otrzymać tych informacji do piątku tylko dopiero
w dniu Sesji. Jeżeli ze strony organu tworzącego nie ma jasno sprecyzowanych oczekiwań,
jeżeli brak jest bieżącej analizy skupiającej się na rzeczach generalnych to jest problem.
Poprzednio Członek Zarządu Maciej Sytek informował, że głównym problemem jest SOR na
Lutyckiej, a okazało się, że to położnictwo i okulistyka, to jeżeli nie zadajemy dobrego pytania
to partnerzy na poziomie szpitali sądzą, że cokolwiek powiedzą „to i tak to kupią”. Członek
organu nadzoru musi być dobrze przygotowany, aby należycie wypełniać swój mandat. Radny
stwierdził, ze na poziomie organu tworzącego nie jest realizowany właściwie nadzór
i naturalnie nie są nadzorowane procesy zachodzące w jednostkach. System został
rozregulowany i należy odpowiedzieć na pytanie co chcemy osiągnąć i postawić mierzalne cele.
Odnośnie karetek to w 2018 roku otrzymaliśmy jedną w Kaliszu.
Członek Zarządu Marzena Wodzińska mówiła o roku 2019, ponieważ taka informacja
pojawiała się przed wyborami. Podkreśliła, ze dokładnie wiadomo co ma być w planach
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naprawczych. Chętnie opowie o tym na Komisji Zdrowia, bądź można o tym porozmawiać na
jednej z Sesji.
Sejmik przyjął informację do wiadomości.

Ad 21. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz w
sprawie

oświadczeń

majątkowych

złożonych

przez

wicemarszałków

województwa, członków zarządu województwa, skarbnika województwa,
kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz
osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa.
Sejmik przyjął informację do wiadomości.

Ad. 22. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji wniosków
zgłoszonych

na

Komisjach

Sejmiku

Województwa

Wielkopolskiego

w I półroczu 2019 roku.
Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości.

Ad. 23. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego
w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radny Andrzej Pichet zgłosił uwagę redakcyjną, ponieważ na stronie 12 zamiast
Ostrowa Wielkopolskiego wpisano Kalisz.
Radny Jerzy Lechnerowski odniósł się do uchwały zarządu w sprawie likwidatora
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.
Wicemarszałek Krzysztof Grabowski potwierdził, że nie nastąpiła żadna zmiana.
Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości.

Ad. 24. Interpelacje i zapytania radnych.
Pani Wiceprzewodnicząca Małgorzata Waszak odczytała pismo z Departamentu
Organizacyjnego o konieczności zamieszczania na stronach internetowych dokumentów
w wersjach edytowalnych, prosząc jednocześnie radnych, aby swoje interpelacje bądź
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zapytania przesyłali do Kancelarii Sejmiku również w wersji elektronicznej. Na koniec dodała,
że treść pisma zostanie wysłana wszystkim radnym.
Radni Adam Bogrycewicz i Robert Popkowski złożyli zapytanie w sprawie zakupów
i dystrybucji materiałów promocyjnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Radny Adam Bogrycewicz złożył także zapytanie w sprawie wycięcia lip po obu
stronach drogi w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 123. Na zakończenie ustnie
zapytał Członek Zarządu Panią Marzenę Wodzińską ile dni bezskutecznie czeka na spotkanie
w sprawie szpitala w Pile? Członek Zarządu Marzena Wodzińska odpowiedziała, że nie
przypomina sobie żeby pojawiła się informacja w sekretariacie o spotkaniu z panem radnym.
Przyznała, że radny wspominał o spotkaniu jednak prawdopodobnie nie zgłosił się do
sekretariatu, aby je umówić. Podkreśliła, że wybiera się teraz na urlop jednak od 12 listopada
będzie dostępna i zaprasza na spotkanie pod koniec listopada. Na zakończenie dodała, że dobrze
dzieje się w tym szpitalu i warto będzie o tym powiedzieć. Radny Adam Bogrycewicz mówił,
że rozmawiał kilkukrotnie z Panią Marzeną Wodzińską o spotkaniu, a także poprzez
pracowników Kancelarii Sejmiku próbował umówić się na spotkanie. Jeżeli spotkanie wymaga
formy pisemnej to oczywiście takiej użyje. Członek Zarządu Marzena Wodzińska
odpowiedziała, że od umawiania spotkań jest sekretariat i to do nich należy zgłosić się
bezpośrednio. Radny Adam Bogrycewicz odpowiedział, że ustalone zostało, że pani Marzena
Wodzińska sprawdzi kalendarz i jej współpracownicy skontaktują się z radnym, ale nie miało
to miejsca dlatego dostosuje się do wygłoszonych przed chwilą sugestii.
Radny Zbigniew Czerwiński złożył zapytania:


dotyczące

informacji

o

wynagrodzeniach

pracowników

medycznych

wypłaconych w roku 2018 w każdej z wojewódzkich jednostek ochrony
zdrowia.


dotyczące pozwów kierowanych przez pacjentów szpitali podległych
Samorządowi Województwa Wielkopolskiego do sądów powszechnych za lata
2015-2018.



w sprawie inwestycji przeprowadzonych przez jednostki ochrony zdrowia
podległe Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

Członek Zarządu Marzena Wodzińska dopytała, czy radny chce z PIT-u
wywnioskować ile dana osoba zarabia na godzinę? Nie da się tego zrobić, ponieważ są
pielęgniarki pracujące różną ilość w tygodniu. Radny Zbigniew Czerwiński podkreślił, że chce
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uzyskać informację jaką najwyższą kwotę zarobił w danym szpitalu zatrudniony tam lekarz
oraz pielęgniarka na podstawie PIT-u 11.
Radna Łucja Zielińska złożyła interpelację sprawie zwiększenia alokacji w ramach
konkursu jaki zakończył się 30 września 2019 roku w ramach Poddziałania 8.1.2. Kształcenie
ogólne - projekty konkursowe.
Radny Jerzy Lechnerowski złożył zapytanie w sprawie stanowiska Zarządu
Województwa dot. poparcia działań na rzecz poprawy komunikacji Śrem-Poznań oraz
zapytanie o główne założenia nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.
Radna Ewa Panowicz złożyła interpelację w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr
432 na odcinku Leszno – Trzebania oraz przeglądów i napraw gwarancyjnych na odcinku
Osieczna – Trzebania.
Radny Andrzej Pichet złożył interpelację w sprawie utworzenia funpage dla działań
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz utworzenia konta na Twitterze.
Radny Krzysztof Sobczak złożył zapytanie czy, stosownie do postanowień uchwały nr
VIII/131/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 3.06.2019 roku w sprawie
przyjęcia stanowiska dotyczącego inicjatywy Sprawiedliwej Transformacji w Regionie
Wielkopolski Wschodniej, Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokonał oceny możliwości
utworzenia jeszcze w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej nowych programów
wsparcia dla wschodniej wielkopolski, które będą wspierały realizację projektów
gospodarczych, infrastrukturalnych i społecznych w celu przeciwdziałania zapaści społecznogospodarczej tej części Wielkopolski.
Ponadto radny Krzysztof Sobczak złożył interpelację w sprawie wykonania ciągu
pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej 470 na terenie powiatu tureckiego od granic
gminy miejskiej Turek w kierunku miejscowości Dzierżązna przez miejscowości Szadów
Księży, Szadów Pański, Kalinowa (od km 12 +411,80 do 16 +723,80).

Ad 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego.
Wiceprzewodnicząca SWW poinformowała, że do projektu uchwały proponuje
następujące poprawki:
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 Pan radny Filip Kaczmarek prosi o wpisanie do składu osobowego Komisji Kultury,
Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej oraz Komisji
Edukacji,
 Pani radna Agnieszka Grzechowiak wnosi o dopisanie do składu osobowego Komisji
Statutowej oraz Komisji Edukacji i Nauki,
 Pani radna Krystyna Kubicka-Sztul prosi o wpisanie do składu osobowego Komisji
Kultury Fizycznej i Turystyki oraz do Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i
Współpracy Międzynarodowej,
 Pan radny Adam Cukier prosi o wpisanie do składu osobowego Komisji Rolnictwa i
Rozwoju Wsi oraz do Komisji Budżetowej,
 Pan radny Witosław Gibasiewicz prosi o wpisanie do prosi do Komisji Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do Komisji Budżetowej,
 Pan Wiceprzewodniczący Marek Gola oraz pan radny Andrzej Plichta proszą o
dopisanie do składu osobowego Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy
Międzynarodowej,
 Pan radny Andrzej Plichta prosi także o dopisanie do składu osobowego Komisji
Kultury Fizycznej i Turystyki,
 Pan radny Krzysztof Błaszczyk prosi o dopisanie do Komisji Kultury,
 Pani radna Patrycja Przybylska prosi o dopisanie do składu osobowego Komisji
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 Pan Wicemarszałek Krzysztof Grabowski prosi o wykreślenie go ze składu osobowego
Komisji Edukacji i Nauki,
 Pani Wiceprzewodnicząca Małgorzata Waszak wypisuje się z Komisji Edukacji i
Nauki,
 Pan radny Robert Popkowski rezygnuje z członkostwa w Komisji Budżetowej.
Uchwała z powyższymi zmianami została podjęta przy głosach:
za: 30,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XII/240/19 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
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Ad 26. Zamknięcie posiedzenia.
XII Sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zamknęła Wiceprzewodnicząca
Małgorzata Waszak.

Protokół sporządzili:
Patryk Szczechowiak
Małgorzata Ziarnek
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