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PROTOKÓŁ NR XIII/19 

XIII sesji Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego 

z 25 listopada 2019 r. 

 
 

XIII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji odbyła się 

25 listopada 2019 r. o godz. 12:00 w Sali Sesyjnej siedziby Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego.  

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

Obrady otworzyła Małgorzata Waszak Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. Wiceprzewodnicząca przypominała, że obrady są transmitowane.  

Pani Wiceprzewodnicząca Małgorzata Waszak przywitała wszystkich uczestników 

Sesji (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2) W pierwszej kolejności udzieliła głosu 

byłemu radnemu województwa panu Posłowi Romualdowi Ajchlerowi, który podziękował za 

rok dobrej współpracy w Sejmiku. 

W dalszej kolejności odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i listów 

gratulacyjnych liderom Wojewódzkiego Programu Współpracy Powiatowych Urzędów Pracy 

z Ośrodkami Pomocy Społecznej na rzecz Osób Długotrwale Bezrobotnych RAZEM 

SKUTECZNIEJ BIS. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Waszak, Marszałek Marek Woźniak, 

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak oraz Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki 

Społecznej radny Andrzej Plichta wręczyli dyplomy 3 powiatom, które zajęły miejsca I – III: 

kaliskiemu, czarnkowsko-trzcianeckiemu oraz konińskiemu. Wręczono także listy gratulacyjne 

przedstawicielom pozostałych 7 powiatów biorących udział w programie: Powiatowy Urząd 

Pracy w Jarocinie, Powiatowy Urząd Pracy w Kole, Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy, 

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu, Powiatowy Urząd 

Pracy w Turku, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. 

Wiceprzewodnicząca SWW Małgorzata Waszak stwierdziła quorum – w obradach 

XIII Sesji wzięło udział 37 radnych, zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1). 
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Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Na wniosek Wiceprzewodniczącej Małgorzaty Waszak zaproponowano poszerzenie 

porządku obrad o punkt pn. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego komisji 

stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – jako punkt 25 A. 

Ww. punkt został dodany do porządku obrad XIII Sesji głosami: 

za: 36, 

przeciw: 0, 

wstrzymujących: 0. 

 

Porządek obrad został przyjęty głosami: 

za: 36, 

przeciw: 0, 

wstrzymujących: 0. 

 

PORZĄDEK OBRAD 

XIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

25 listopada 2019 r. /godz.1200/ 

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 

4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne. 

5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2020 rok.  

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

Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia na terenie miasta Ostrów Wielkopolski powiat 

ostrowski kategorii drogi wojewódzkiej, drogi wojewódzkiej nr 490 o przebiegu: Droga 

11/Węzeł Ostrów Wielkopolski Wschód/ - Ostrów Wielkopolski - Przygodzice - Droga S11 

na odcinku Droga 11/Węzeł Ostrów Wielkopolski Wschód/ - Ostrów Wielkopolski - granica 

miasta.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie 

województwa wielkopolskiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie czasowego powierzenia Województwu Lubuskiemu 

części zadania Województwa Wielkopolskiego w zakresie organizacji publicznego 

transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich ze względu 

na planowany przebieg linii komunikacyjnej.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej działającej 

przy Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej działającej 

przy Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.  

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi 

Wojewódzkiemu w Poznaniu.  

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Poznańskiemu 

Ośrodkowi Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.  

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu 

Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy 

w Wolicy.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii 

i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej działającej 

przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie.  
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18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i 

Gruźlicy w Wolicy. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.  

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które w 2019 roku 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazane samorządowi województwa.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie Miedzichowskiego Parku Krajobrazowego.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Kamionki.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego.  

24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wprowadzenia Polityki 

Zarządzania Konfliktem Interesów.  

25. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego do Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  

25 A. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. 

26. Informacja o działalności Magazynu Samorządowego "Monitor Wielkopolski".  

27. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji Programu opieki nad 

zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2017-2020 za lata 2017-2018.  

28. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego VI kadencji podjętych w III kwartale 2019 roku.  

29. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  

30. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

31. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

32. Wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 Przyjęcie uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego.  
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33. Interpelacje i zapytania radnych. 

34. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 3. Wybór sekretarzy obrad.  

Sekretarzami obrad zostali wybrani przy głosach:  

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

radni: Krzysztof Dembiński oraz Filip Kaczmarek. 

  

 

Ad 4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne. 

Ad 5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2020 rok. 

 Punkt 4 i 5 omówiono wspólnie. Skarbnik Województwa Wielkopolskiego pani 

Elżbieta Kuzdro-Lubińska dokonała szczegółowej prezentacji budżetu i WPF na przyszły rok 

wskazując m.in.: 

 podstawowe dane budżetowe, 

 strukturę dochodów w 2020 roku, 

 czynniki ryzyka dla przyszłorocznego budżetu, 

 dynamikę wpływów z PIT i CIT, 

 dynamikę PKB, 

 strukturę wydatków w 2020 roku – wskazując te najważniejsze majątkowe: drogi 

publiczne wojewódzkie, ochrona zdrowia, przewozy kolejowe, oświatę i wychowanie, 

kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz najważniejsze bieżące: dofinansowanie 

przewozów pasażerskich i PKM, dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 

finansowanie oświaty a subwencja oświatowa, 

 wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ (w mln zł), 

 ważniejsze dotacje z budżetu w 2020 roku, ważniejsze programy i projekty. 
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Radny Zbigniew Czerwiński poruszył temat recesji w Niemczech, która ma także 

przełożenie na polska gospodarkę i planowanie przyszłorocznego budżetu. Dodał też, 

że w niektórych branżach jak np. budowa dróg było przesycenie co wiązało się ze sporymi 

podwyżkami cen usług. Z racji kończących się środków unijnych wyraził nadzieję, iż kolejne 

propozycje firm budowalnych będą bardziej elastyczne.  

W rozdziale 92195 planowane jest przeznaczeni 400 tysięcy złotych dla Miasta 

Poznania na budowę pomnika wypędzonych. Radny skontaktował się z radnymi Miasta 

Poznania i okazał się, że miasto nie ma środków na ten cel, dlatego warto wyjaśnić z władzami 

miasta, czy w ogóle planują realizację pomnika. Radny upominał się, aby doprowadzić do 

regulacji w ośrodku w Rogoźnie. Według danych ludzie zarabiający 40 tysięcy zł rocznie będą 

zarabiać 60 tysięcy i radny ma wątpliwości, czy zostało to dobrze wyliczone i prosił 

o sprawdzenie zaplanowanego wzrostu. 

Następnie przeszedł do przedstawienia poprawek do budżetu: 

 rozdział 85149 - zmiana treści programu - leczenie niepodległości metodą 

naprotechnologii zamiast in vitro. 

 zmniejszenie pomocy gminie Kórnik do 500 tys. zł na rozbudowę promenady, 

a pozostałe 1,5 mln zł przekazać na wsparcie uruchomienia ośrodka protonoterapii 

w Poznaniu. 

 w 2020 roku przypada 100-lecie bitwy warszawskiej stąd prośba o przekazanie na 

obchody kwoty 100 tys. zł. 

 ze względu na rozwijający się ruch biegania, radny zaproponował organizację 

powstańczej sztafety wzdłuż linii demarkacyjnej z metą w Zbąszyniu, pod którym 

odbyła się ostatnia bitwa powstania wielkopolskiego 17 lutego. 

 utworzenie programu „Mama wraca do pracy’ i przeznaczenie na ten cel 600 tys. zł. 

Szczegółowe dane skąd wziąć środki na te pomysły radny przekazał na piśmie 

Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Radna Zofia Szalczyk w imieniu klubu PSL zaproponowała wprowadzenie 

w 2020 roku  programu „Jaskółka”. Miałby on promować działania mające na celu zatrzymanie 

wody deszczowej i jej wykorzystanie do celów gospodarczych i komunalnych. Polegałby na 

przyznawaniu dotacji podmiotom publicznym, gospodarstwom domowym oraz rolnym na 

instalacje zatrzymujące wodę deszczową. Może stać się to ważnym mechanizmem adaptacji do 

zmian klimatu.  
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Radny Krzysztof Sobczak zaproponował, aby z rozdziału 92695 zmniejszyć o 700 tys. 

zł środki na dokapitalizowanie spółki CWJ Hipodrom Wola i przeznaczyć je na rozdział 60013 

z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż 

drogi wojewódzkiej nr 470 w powiecie tureckim i kolskim. 

Radny Adam Bogrycewicz na wstępie dodał, że o planach budżetu dowiedział się 

z mediów, ponieważ konferencja prasowa Marszałka Marka Woźniaka wyprzedziła 

przekazanie tych założeń i projektu radnym. Podobno taka jest praktyka, jednak wyraził opinię, 

iż lepiej byłoby gdyby radni informowani byli wcześniej. W czasie prezentacji Marszałek 

dodał, że to najbardziej proinwestycyjny budżet w ostatnim 20-leciu. Rok temu była taka sama 

deklaracja. Wtedy wydatki były na poziomie 50%, a teraz 48%, czyli mniej, stąd radny ma 

dysonans czy rzeczywiście obecny budżet jest najbardziej proinwestycyjny. Zapytał czy są, 

a jeśli tak to które, zapisy budżetu niwelujące zagrożenia marginalizacji czy wykluczenia gmin 

i powiatów północnej i zachodniej Wielkopolski. Radny wyraził zadowolenie, iż w budżecie 

przewidziano 2 mln zł na Oddział Onkologii Szpitala Specjalistycznego w Pile, o co radny 

walczył przez cały rok. Podziękował pani Członek Zarządu Marzenie Wodzińskiej za spotkanie 

w dniu 18 listopada. Nie zgodził się z panią Skarbnik co do nazewnictwa kryzysu 

w budownictwie. Radny stwierdził, że jest to określenie nieadekwatne do sytuacji. Kryzys był 

gdy firmy upadał przy budowie autostrad, a teraz mieliśmy do czynienia z klęską urodzaju. 

Radny stwierdził, że nieadekwatnie duże środki wydawane są na promocję, w tym 0.5 mln zł 

na wystawę w Dubaju. Zapytał czy rzeczywiście z takim rozmachem należy i promować i czy 

będą wskaźniki pokazujące, czy ta inwestycja zwróci się w jakikolwiek sposób. Na zakończenie 

zgłosił poprawkę do budżetu związaną z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 160 od 

Międzychodu w kierunku granicy z województwem lubuskim. Aby to sfinansować 

zaproponował zmniejszenie wydatków na promocję jednostek samorządu, wynagrodzenia 

geodezja i kartografia, wynagrodzenia UMWW oraz działalność statutową. 

Pani Wiceprzewodnicząca Małgorzata Waszak wyjaśniła, że budżet województwa 

oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały przekazany radnym we właściwym terminie. 

Radny Marek Sowa podziękował pani Skarbnik za wycofanie się ze słów strata 

w przychodach przewidywanych, a zaznaczyła, że są to mniejsze przychody procentowe. 

Zaproponował zmniejszenie o 50 tysięcy zł. wynagrodzenia WZMiUW i przeznaczyć te środki 

na ulgę rowerową dla przewozów dla posiadaczy karty dużej rodziny. Radny chciałby też 

zwiększyć o 500 tysięcy zł z przeznaczeniem na przywrócenie ruchu pasażerskiego na linii 
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kolejowej Kąkolewo-Gostyń. Środki te chciałby pozyskać z działalności statutowej WZMiUW 

oraz dotacji podmiotowej Teatru Wielkiego w Poznaniu. 

Radny Andrzej Pichet podziękował pani Skarbnik za przedstawienie budżetu i poprosił 

o przesłanie radnym prezentacji. Powiedział, że dzięki wnioskowi radnej Marty Dzikowskiej 

program in vitro został zainicjowany jako program województwa. Mówca podkreślił, że nad 

takim programem pracował w Ostrowie Wielkopolskim, dlatego ma teraz podwójną 

satysfakcję. Odniósł się do propozycji przesunięcia tych środków na program naprotechnologii 

twierdząc, że są to dwa zupełnie inne tematy. Przywołał program rządowy, na który wydano 

30 mln zł i urodziło się 70 dzieci. A w poprzednim programie in vitro urodziło się 21 tysięcy 

dzieci. Na koniec odniósł się do poruszonej kwestii wynagrodzeń pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego. Wspomniał, że radny Zbigniew Czerwiński mocno zabiegał o podwyżki 

dla pracowników, a teraz jest propozycja obcięcia wynagrodzeń. Radny Zbigniew Czerwiński 

uzupełnił, że to co proponuje radny Adam Bogrycewicz przekracza kwotę 103%. Zaznaczył, 

że w Urzędzie Marszałkowskim w niektórych departamentach sekretarka zarabia 6 tysięcy zł, 

dlatego są rezerwy w wynagrodzeniach. Tak wyszło z badań Komisji Rewizyjnej. Co do in 

vitro stwierdził, ze na komisjach będą prowadzone rozmowy co do skuteczności 

poszczególnych metod. 

Radny Krzysztof Dembiński podziękował pani Skarbnik za przedstawienie budżetu. 

Prezentacja była procentowa, natomiast radny podał wartości bezwzględne. Wzrost wielkości 

wpływów podatkowych od osób prawnych i fizycznych w latach 2016-2020 wzrośnie 

ok. 36,6%. W tym czasie PKB wzrośnie o 22,8%, a inflacja 7,4%. Odnośnie Centrum 

Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola, to zostanie tam wydane 700 tysięcy zł. 

W ubiegłym roku wydano 3 mln zł. Od lat nie ma pomysłu co z tym zrobić. Poprosił aby 

zastanowić się czy jest chęć utrzymywania tak drogiego przedsiębiorstwa. 

Radny Adam Bogrycewicz dodał, że co do przekazania radnym projektów budżetu 

i WPF nie ma uwag co do trybu formalnego. Mówca uważa jednak, że dobrym obyczajem 

byłoby, aby radni otrzymywali te materiały wcześniej, niż są prezentowane w mediach. 

Odnosząc się do PIT oraz CIT w ubiegłym roku pani Skarbnik informowała o w pływach na 

poziomie 759,2 mln zł., a wpływy będą na poziomie 841,3 mln zł. 

Marszałek Marek Woźniak powiedział, że proinwestycyjność budżetu jest jego zaletą. 

Wyraził nadzieję, że uda się do niego wprowadzić jeszcze kilka tytułów inwestycyjnych. Nie 

było to możliwe do 15 listopada, ponieważ nie posiadano wtedy wszystkich informacji np. 

w kwestii protonoterapii w Poznaniu. Toczone są w tej kwestii rozmowy z Wielkopolskim 
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Urzędem Wojewódzkim. Druga kwestia to finansowanie. Mówca podkreślił liczbę 77 

inwestycji, które są realizowane. Nominalnie dochody rokrocznie są większe, tylko niestety za 

te wzrosty można zrobić mniej niż w latach poprzednich, poprzez wzrost kosztów inwestycji. 

Pojawiają się obawy, ponieważ przedsiębiorcy pesymistycznie oceniają klimat inwestycyjny 

w kraju. Marszałek zaznaczył, że można by spodziewać się większych dochodów, ale są 

przesłanki aby tego jednak nie robić. Istotną kwestią jest ujemny wynik finansowy szpitali, 

który pokazuje kryzys polskiej służby zdrowia. Problemy są wszędzie bez względu na to kto 

jest organem prowadzącym. Część inwestycji jest zasugerowana w postaci przygotowania 

procedur dokumentacyjnych np. blok operacyjny w szpitalu w Kaliszu, rewitalizacja obszaru 

i budowa Centrum Muzyki w Poznaniu. Jest to budżet otwarty. Mówca wspomniał też 

o promesie obiecanej przez Ministra Kultury na remont Teatru Wielkiego w Poznaniu, 

zastanawiając się czy obiecane 10 mln zł samorząd otrzyma. Odnosząc się do przedmówców 

zaznaczył, że kwestia in vitro powinna zostać wprowadzona do budżetu. Jednocześnie 

podkreślił, że jest to zadanie rządowe i powinno być finansowane przez Ministerstwo Zdrowia. 

W kontekście naprotechnologii to jest ona finansowana przez rząd, a po drugie jest to bardziej 

procedura pogłębionej diagnostyki i nie rozwiązuje istniejącego problemu biologicznego. 

Kwestia odebrania gminie Kórnik kwoty 1,5 mln zł, która została zaproponowana, jest 

utraceniem możliwości realizacji zadania. Marszałek zgodził się, że bitwa warszawska to 

ważne wydarzenie i pozostaje pytanie jak chcielibyśmy to celebrować, ponieważ główne 

uroczystości będą w Warszawie. Odnośnie obchodów powstania wielkopolskiego mówca nie 

zgodził się z poglądem, że odbywają się tylko w Poznaniu. W ubiegłym roku Marszałek 

uczestniczył też w obchodach w Ujeździe oraz Gołańczy. Marszałek czuje odpowiedzialność 

za główne uroczystości w Poznaniu, ale samorząd partycypuje i uczestniczy, także w innych 

mniejszych uroczystościach. Proponowana sztafeta nie jest jakimś nadzwyczajnym pomysłem, 

jednak wartym rozważenia. Są zabezpieczone pieniądze na tego rodzaju przedsięwzięcia. 

Programy podobne do „Mama wraca do pracy” zdaniem Marszałka działają od lat. Program 

dotyczący retencji to ważny temat, na który trzeba rozmawiać. Dokonano zmian w programie 

ochrony gruntów rolnych pod kątem zwiększenia możliwości budowy zbiorników 

retencyjnych. Odnośnie Hipodromu Wola mówca zaznaczył, że posiadanie tego obiektu nie jest 

szczęśliwe, natomiast pytanie brzmi co w takim razie zrobić? Zadał pytanie czy w takim razie 

należy go zamknąć lub wystawić na sprzedaż? Jako podmiot publiczny nie powinniśmy tak 

czynić. Jest to majątek, który wymaga konserwacji i pewnie nie będzie przynosił dochodu bez 

zainwestowania kilkunastu milionów złotych. Stąd brak pomysłu. Inwestowanie kilkunastu 

milionów złotych w ryzykowane, niesprawdzone przedsięwzięcia były do tej pory odrzucane. 
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Celem samorządu jest uzyskanie 100% własności tego majątku i to zostało spełnione. Spore 

nakłady w roku ubiegłym polegały na oddłużeniu obiektu. Trzeba też namówić władze 

Poznania aby przejęły ten obiekt jako część swojego terytorium istotnego z punktu widzenia 

rekreacji mieszkańców miasta. Władze Poznania mogą znacznie więcej zdziałać dla tego 

obszaru, choćby z możliwości ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli nie 

będzie odzewu od miasta, będzie trzeba poważnie się zastanowić nad zainwestowaniem 

większych pieniędzy w ten obszar, chociaż Marszałek wyraził wątpliwość, czy będzie na to 

stać województwo w najbliższych kilku latach. Mówca za dobry zwyczaj uznał informowanie 

opinii publicznej w dniu przekazania budżetu, jaki budżet Zarząd przedłożył Sejmikowi oraz 

RIO. Co do pytania o marginalizacje północnej Wielkopolski odesłał do budżetów z lat 

poprzednich. Wspomniał przy tym o modernizacji trasy Poznań-Piła, czy obwodnicę Obornik. 

Co do zapowiedzi, to obwodnica Wronek, prace studyjne nad rewitalizacją trasy kolejowej 

Czarnków-Rogoźno, czy przebudowa drogi z Krzyża do północnej granicy województwa. Te 

inwestycje powodują lepszą mobilność w obszarze północnej Wielkopolski. Co do wydatków 

na Dubaj zgodził się, że mogą być jakimś znakiem zapytania. Podkreślił jednak, że wystawa 

w Dubaju jest efektem współpracy z Ministerstwem i na wniosek rządu jest brany czynny 

udziału w przygotowaniach do wystawy EXPO, gdzie jesteśmy częścią narodowej ekspozycji. 

Nie są to jeszcze wszystkie pieniądze, ponieważ w ramach oferty kulturalnej planowany jest 

koncert Orkiestry Amadeus. Zgodził się, że może to kogoś szokować, ale biorąc pod uwagę 

standardy na tego rodzaju ekspozycjach, jest to kwota raczej minimalna niż maksymalna. Do 

innych poprawek Zarząd odniesie się po szczegółowej analizie. Po otrzymaniu protokołu, 

Zarząd niezwłocznie się spotka i przeanalizuje poprawki.  

Radny Adam Bogrycewicz podziękował Marszałkowi za odniesienie się do jego pytań. 

Poruszając kwestię marginalizacji chodzi o północ województwa i skraj powiatu zachodnio 

trzcianeckiego. Mimo wspomnianych inwestycji wciąż – zdaniem radnego – marginalizacja 

występuje i nie rozwiązują one tego problemu. 

 

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 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: 25,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 12.  

Uchwała nr XIII/241/19 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 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: 11.  

Uchwała nr XIII/242/19 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 Wiceprzewodnicząca Małgorzata Waszak zarządziła 30-minutową przerwę. 

Następnie obrady wznowiono. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia na terenie miasta Ostrów Wielkopolski 

powiat ostrowski kategorii drogi wojewódzkiej, drogi wojewódzkiej nr 490 o przebiegu: 

Droga 11/Węzeł Ostrów Wielkopolski Wschód/ - Ostrów Wielkopolski - Przygodzice - 

Droga S11 na odcinku Droga 11/Węzeł Ostrów Wielkopolski Wschód/ - Ostrów 

Wielkopolski - granica miasta. 

Wiceprzewodnicząca SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 32,  

https://bip.umww.pl/artykuly/2825633/pliki/20191203090656_241.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2825633/pliki/20191203090657_242.pdf
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przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XIII/243/19 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na 

terenie województwa wielkopolskiego. 

Wiceprzewodnicząca SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 31,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XIII/244/19 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie czasowego powierzenia Województwu Lubuskiemu 

części zadania Województwa Wielkopolskiego w zakresie organizacji publicznego 

transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich ze względu 

na planowany przebieg linii komunikacyjnej. 

Wiceprzewodnicząca SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XIII/245/19 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

 

https://bip.umww.pl/artykuly/2825633/pliki/20191203090658_243.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2825633/pliki/20191203090659_244.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2825633/pliki/20191203090700_245.pdf
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Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej 

działającej przy Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. 

Wiceprzewodnicząca SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XIII/246/19 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej 

działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego 

w Kościanie. 

Wiceprzewodnicząca SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XIII/247/19 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi 

Wojewódzkiemu w Poznaniu. 

Wiceprzewodnicząca SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 34,  

przeciw: 0,  

https://bip.umww.pl/artykuly/2825633/pliki/20191203090700_246.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2825633/pliki/20191203090701_247.pdf
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wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XIII/248/19 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Poznańskiemu 

Ośrodkowi Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. 

Wiceprzewodnicząca SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 32,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XIII/249/19 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu 

Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób 

Płuc i Gruźlicy w Wolicy.  

Wiceprzewodnicząca SWW poinformował, 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 XIII/250/19 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum 

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

Wiceprzewodnicząca SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  

https://bip.umww.pl/artykuly/2825633/pliki/20191203090702_248.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2825633/pliki/20191203090703_249.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2825633/pliki/20191203090704_250.pdf
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Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XIII/251/19 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej 

działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie. 

Wiceprzewodnicząca SWW poinformował, 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 XIII/252/19 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc 

i Gruźlicy w Wolicy. 

Wiceprzewodnicząca SWW poinformował, 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 XIII/253/19 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

https://bip.umww.pl/artykuly/2825633/pliki/20191203090705_251.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2825633/pliki/20191203090706_252.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2825633/pliki/20191203090707_253.pdf
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Ad 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 

Wiceprzewodnicząca SWW poinformował, 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 XIII/254/19 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które w 

2019 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa. 

Wiceprzewodnicząca SWW poinformował, 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 XIII/255/19 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ad 21. Podjęcie uchwały w sprawie Miedzichowskiego Parku Krajobrazowego. 

Wiceprzewodnicząca SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

https://bip.umww.pl/artykuly/2825633/pliki/20191203090707_254.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2825633/pliki/20191203090708_255.pdf
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Uchwała nr XIII/256/19 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad 22. Podjęcie uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Kamionki. 

Wiceprzewodnicząca SWW poinformował, 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 XIII/257/19 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad 23. Podjęcie uchwały w sprawie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. 

Wiceprzewodnicząca SWW poinformował, że do projektu uchwały załączone są 

pozytywne opinie Komisji SWW.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XIII/258/19 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Ad 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wprowadzenia Polityki 

Zarządzania Konfliktem Interesów. 

Wiceprzewodnicząca SWW poinformował, że projekt uchwały został przygotowany 

przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 32,  

przeciw: 1,  

https://bip.umww.pl/artykuly/2825633/pliki/20191203090710_256.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2825633/pliki/20191203090711_257.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2825633/pliki/20191203090713_258.pdf
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wstrzymujących: 2.  

Uchwała nr XIII/259/19 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Ad 25. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego do Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Wiceprzewodnicząca SWW poinformował, że zmiany w składzie Rady zaszły 

w związku z wygaśnięciem mandatów dwóch radnych, którzy zostali Posłami na Sejm. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała nr XIII/260/19 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Ad 25 A.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Wiceprzewodnicząca SWW poinformował, że w trakcie trwania Sesji wpłynęły 

następujące wnioski: 

 radny Jan Grzesiek złożył rezygnację z Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji 

Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego oraz poprosił o dopisanie do składu osobowego 

Komisji Gospodarki; 

 randa Joanna Król-Trąbka poprosiła o dopisanie do składu osobowego Komisji Planowania 

Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej; 

 radna Łucja Zielińska poprosiła o dopisanie do składu osobowego Komisji Strategii 

Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, 

 radny Jarosław Maciejewski złożył rezygnację z Komisji Gospodarki oraz poprosił 

o dopisanie do składu osobowego Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki; 

 radny Czesław Cieślak złożył rezygnację z Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego oraz poprosił o dopisanie do składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej; 

https://bip.umww.pl/artykuly/2825633/pliki/20191203090714_259.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2825633/pliki/20191203090714_260.pdf
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 radna Ewa Panowicz złożyła rezygnację z Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego 

i Współpracy Międzynarodowej oraz poprosiła o dopisanie do składu osobowego Komisji 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

 radny Henryk Szymański poprosił o dopisanie do składu osobowego komisji Kultury; 

 radna Marzena Wodzińska poprosiła o dopisanie do składu osobowego Komisji 

Gospodarki. 

Uchwała z ww. zmianami została podjęta przy głosach: 

za: 34,    

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XIII/261/19 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Ad. 26. Informacja o działalności Magazynu Samorządowego "Monitor Wielkopolski". 

Radni nie wnieśli uwag. 

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

Ad. 27. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji Programu 

opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2017-2020 za lata 

2017-2018.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości. 

 

Ad. 28. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji podjętych w III kwartale 2019 roku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości. 

 

Ad. 29. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

https://bip.umww.pl/artykuly/2825633/pliki/20191203092340_261.pdf
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Radni nie wnieśli uwag. 

Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości. 

 

Ad. 30. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

Wiceprzewodnicząca SWW przedstawiła informacje o Komisji Skrutacyjnej. W skład 

Komisji Skrutacyjnej zaproponowano radnych: 

 Roberta Popkowskiego, 

 Jarosława Maciejewskiego 

 Krystynę Kubicką-Sztul, 

 Paulinę Stochniałek, 

 Jerzego Lechnerowskiego. 

Wszyscy radni wyrazili zgodę. Komisja w ww. składzie została wybrana głosami: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

 

 Wiceprzewodnicząca SWW Małgorzata Waszak zarządziła 5-minutową przerwę, 

żeby Komisja Skrutacyjna mogła się ukonstytuować. 

 Radna Paulina Stochniałek poinformowała, że została Przewodniczącą Komisji 

Skrutacyjną. 

 

Ad. 31. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. 

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej 

radny Henryk Szopiński. Zgłosił i zaprezentował kandydaturę radnej Małgorzaty Waszak na 

funkcję Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Radna Małgorzata Waszak 

wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Radny Marek Sowa zgłosił i zaprezentował radnego Zbigniewa Czerwińskiego jako 

kandydata na Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Radny Zbigniew 

Czerwiński wyraził zgodę na kandydowanie.  
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W związku z brakiem innych zgłoszeń, Wiceprzewodnicząca zaproponowała 

zamknięcie listy – wniosek został przyjęty głosami: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

 

Komisja Skrutacyjna udała się do Sali Posiedzeń nr 1 celem przygotowania kart do 

głosowania. 

 

Ad. 32. Wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Przyjęcie 

uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Paulina Stochniałek wyjaśniła sposób 

głosowania tajnego. W związku z wątpliwościami radnych, głos zabrała także Dyrektor Biura 

Prawnego Małgorzata Ratajczak.  

Rozpoczęto procedurę głosowania – radni wyczytywani imiennie przez Komisję 

Skrutacyjną podchodzili do stolika za parawanem, gdzie dokonywali skreśleń na karcie do 

głosowania, którą następnie wrzucali do urny.  

Po zakończeniu głosowania, Komisja Skrutacyjna udała się do Sali Posiedzeń 

nr 1 celem policzeniu głosów. 

Po wznowieniu obrad, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała Protokół 

Komisji Skrutacyjnej XIII Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 

2019 r. z wyników głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego  Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. Na liście kandydatów na funkcję Przewodniczącego Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego zostały umieszczone nazwiska: Zbigniew Czerwiński oraz Małgorzata 

Waszak. Po sprawdzeniu listy obecności oraz zebraniu kart do głosowania i przeliczeniu 

głosów, Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że: ustawowy skład Sejmiku wynosi 39 radnych, 

obecnych na sesji było 37 radnych, udział w głosowaniu wzięło 36 radnych, głosów ważnych 

oddano 36, głosów nieważnych oddano 0. Kandydaci na Przewodniczącego Sejmiku  WW 

otrzymali następującą liczbę głosów: 

1. Zbigniew Czerwiński otrzymał głosów: za – 11,  przeciw – 17,  wstrzymujących 

się – 0.  
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2. Małgorzata Waszak otrzymała głosów: za – 25, przeciw – 3, wstrzymujących się 

– 0. 

Ustawowym wymogiem do objęcia funkcji Przewodniczącego Sejmiku jest uzyskanie 

bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu 

Sejmiku, w głosowaniu tajnym. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wymóg ten został 

spełniony wobec kandydatury radnej Małgorzaty Waszak i tym samym na Przewodniczącego 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego została wybrana radna Małgorzata Waszak. 

 Przewodnicząca Małgorzata Waszak odczytała treść uchwały SWW w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Uchwała nr XIII/262/19 stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 Przewodnicząca Małgorzata Waszak SWW podziękowała za oddane na nią głosy i za 

wybór na funkcję Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  

 Głos zabrał także radny Marek Sowa, który złożył gratulacje nowo wybranej 

Przewodniczącej i wyraził nadzieję, że będzie ona Przewodniczącą wszystkich radnych.  

 Przewodnicząca Małgorzata Waszak złożyła rezygnację z pełnienia funkcji 

Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i złożyła wniosek formalny 

o poszerzenie porządku obrad o: 

 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji 

Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – jako punkt 32 A 

 Zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego – jako punkt 32 B 

 Wybór Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Podjęcie 

uchwały o wyborze Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – 

jako punkt 32 C 

 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego czynności związanych z poleceniem wyjazdu 

służbowego – jako punkt 32 D 

Zapowiedziała, że za moment ogłosi przerwę celem przygotowania ww. projektów uchwał 

i rozdania im radnym.  

https://bip.umww.pl/artykuly/2825633/pliki/20191203090715_262.pdf
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Radny Adam Bogrycewicz zabierając głos w trybie wniosku formalnego przyłączył się 

do wypowiedzi radnego Marka Sowy. Poprosił także o opinię czy regulamin Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego pozwala na poszerzenie porządku obrad pod koniec Sesji, czy 

nie jest tak, że porządek obrad przyjmowany jest na początku, a w trakcie Sesji ewentualnie 

zmieniać kolejność punktów. Jeśli wykładnia prawna orzeknie, że można w tej chwili poszerzyć 

porządek obrad, poprosił o odłożenie ww. punktów do następnej Sesji, tj. wniosek przeciwny. 

Swoją prośbę motywował faktem, że nieobecny jest Przewodniczący Klubu Radnych PiS oraz 

koniecznością wypracowania przez Kluby swoich stanowisk w tej kwestii.  

Głos zabrała Dyrektor Biura Prawnego pani Małgorzata Ratajczak. Zwróciła uwagę, 

że § 23, ust. 2 regulaminu mówi, że Poza kolejnością udziela się głosu w sprawie zgłoszenia 

wniosku formalnego, w szczególności w sprawach: 4) zmiany porządku obrad (kolejności 

rozpatrywania poszczególnych punktów porządku obrad) – zapis w szczególności nie ogranicza 

tylko do zapisanych w ust. 2 sytuacji. W związku, z tym złożenie wniosku formalnego o 

poszerzenie porządku obrad w trakcie obrad Sejmiku uważa się za dopuszczalne.  

Radny Adam Bogrycewicz podtrzymał prośbę, aby Przewodnicząca Małgorzata Waszak 

wycofała swój wniosek i abyśmy wrócili do tematu na najbliższej Sesji SWW. 

Radny Henryk Szopiński zwrócił uwagę, że na Konwencie rozmawiano o poszerzeniu 

porządku obrad o ww. punkty, a na spotkaniu obecny był Przewodniczący Klubu Radnych PiS 

radny Zbigniew Czerwiński. 

Przewodnicząca Małgorzata Waszak złożyła wniosek formalny o poszerzenie porządku 

obrad o punkt pn. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji 

Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – jako punkt 32 A. 

Zapowiedział, że za chwilę będzie przygotowany projekt uchwały.  

Rozpoczęto głosowanie, jednak ze względu na uwagi radnych, iż opis głosowania nie 

wskazuje precyzyjnie, że chodzi o poszerzenie porządku obrad, Przewodnicząca SWW ogłosiła 

10 minut przerwy. 

Następnie obrady wznowiono. 

Przewodnicząca SWW raz jeszcze przypomniała swój wniosek formalny o poszerzenie 

porządku obrad.  

Radny Jerzy Lechnerowski zaproponował o osobne głosowanie nad każdym 

zaproponowanym punktem. 
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Przewodnicząca SWW poddała pod głosowanie poszerzenie porządku obrad o punkt: 

 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji 

Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – jako punkt 32 A 

Ww. punkt został dodany do porządku obrad XIII Sesji głosami: 

za: 24, 

przeciw: 0, 

wstrzymujących: 1. 

 Wybór Komisji Skrutacyjnej – jako punkt 32 B 

Ww. punkt został dodany do porządku obrad XIII Sesji głosami: 

za: 23, 

przeciw: 0, 

wstrzymujących: 2. 

 Zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

– jako punkt 32 C 

Ww. punkt został dodany do porządku obrad XIII Sesji głosami: 

za: 22, 

przeciw: 1, 

wstrzymujących: 1. 

 Wybór Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Podjęcie uchwały 

o wyborze Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – jako punkt 

32 D 

Ww. punkt został dodany do porządku obrad XIII Sesji głosami: 

za: 23, 

przeciw: 0, 

wstrzymujących: 1. 

 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego – jako punkt 32 E 

Ww. punkt został dodany do porządku obrad XIII Sesji głosami: 

za: 24, 

przeciw: 0, 

wstrzymujących: 0. 
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Przewodnicząca SWW chcąc poddać pod głosowanie wniosek formalny Adama 

Bogrycewicza o przesunięcie ww. punktów na kolejną Sesją SWW, poprosiła radnego 

o dokładne sformułowanie wniosku.  

Radny Adam Bogrycewicz poprosił o wykładnie Biura Prawnego czy jego wniosek 

może być formułowany po wnioskach Przewodniczącej SWW, skoro wniosek radnego był 

najdalej idący. Jeśli tak, to sformułował swój wniosek o odroczenie wyboru 

Wiceprzewodniczącej Sejmiku do Sesji SWW najbliżej tj. w grudniu.  

Głos zabrał Marszałek Marek Woźniak. Zwrócił uwagę, że porządek obrad został już 

poszerzony. Zaapelował także o rozsądek – Przewodnicząca Małgorzata Waszak zachowała się 

elegancko i postanowiła nie poszerzać porządku obrad o punkty związane z wyborem 

Wiceprzewodniczącego na początku Sesji, gdyż nie było przesądzone, że to ona zostanie 

Przewodniczącą SWW i złoży rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącej. Mówca podkreślił 

także, że stanowisko w sprawie udziału przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości w prezydium 

Sejmiku zostało przedstawione już na początku kadencji, a od tamtego czasu nie wydarzyło się 

nic w przestrzeni publicznej, co by nas skłaniało do tego, aby to stanowisko zmienić. Na koniec 

nadmienił, że Sesja w grudniu skupiać się będzie nad przyjęciem przyszłorocznego budżetu.  

 Radny Witosław Gibasiewicz odnosząc się do elegancji, zwrócił uwagę, że na 

poprzedniej Sesji SWW do porządku obrad wpisany był wybór Przewodniczącej SWW, jednak 

na prośbę Klubów koalicyjnych, punkt ten został wycofany z porządku obrad, co nie spotkała 

się z jakimikolwiek uwagami ze strony radnych PiS. W dniu dzisiejszym to Klub Radnych PiS 

zaproponował, wzorem wspomnianych działań podczas październikowej Sesji SWW, wniosek 

o odroczenie wyboru Wiceprzewodniczącego. Wniosek ten był najdalej idący, zatem powinien 

być głosowany przez wnioskami pani Przewodniczącej. Radny na koniec zwrócił uwagę, 

że warto było na początku Sesji wspomnieć, że w przypadku wybrania radnej Małgorzaty 

Waszak na funkcję Przewodniczącej SWW, poszerzony zostanie porządek obrad. 

 Radny Adam Bogrycewicz raz jeszcze zaapelował o odroczenie wyboru 

Wiceprzewodniczącego do następnej Sesji – pozwoli to na przedstawienie kandydata Klubu 

Radnych PiS. Pokreślił również, że przez 2 miesiące prezydium Sejmiku działało 

w 3-osobowym składzie i nic nie stoi na przeszkodzie, aby działało tak do następnej Sesji.  

 Marszałek Marek Woźniak przypomniał, że świadkiem dyskusji co do tego, 

czy od razu poszerzać porządek obrad o wybór Wiceprzewodniczącego SWW, był 

Przewodniczący Zbigniew Czerwiński. 
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 Dyrektor Biura Prawnego Małgorzata Ratajczak odniosła się do kolejności 

głosowania nad wnioskami formalnymi - § 23 regulaminu mówi, że Sejmik rozstrzyga 

o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu. Pani mecenas nawiązała do 

§ 37 dotyczącym wniosków o odrzucenie projektu bądź o odesłaniu projektu uchwały do 

komisji, bądź o głosowanie poprawek. Wprost nie ma zapisów, że głosuje się w pierwszej 

kolejności wniosek najdalej idący. 

 Radny Adam Bogrycewicz wycofał swój wcześniejszy wniosek formalny i złożył 

wniosek formalny o przerwę w obradach do 20 grudnia 2019 r. do godz. 10:30. Wyraził 

nadzieję, że radni przychylą się do tego wniosku – w ten sposób radni mogą udowodnić swoją 

wrażliwość społeczną i wrażliwość demokratyczną. W przeciwnym razie będzie to oznaczało, 

że radni klubów koalicyjnych swoją bezwzględną większością działają w sposób uwłaczający 

demokracji rozumianej jako transparencja, jawność w działaniu i wspominania wcześniej klasa. 

 Głos zabrał także Marszałek Marek Woźniak – zaapelował, aby nie przerywać obrad 

Sejmiku. Przerwa byłaby postawienie na swoim Klubu Radnych PiS. Towarzyszy temu 

demagogiczna narracja próbująca wystawić radnych na ocenę.  

 Radny Adam Bogrycewicz zwrócił uwagę, iż w sytuacji gdyby Sejmik przychylił się 

do jego wniosku o przesuniecie procedury wyboru Wiceprzewodniczącej SWW do następnej 

Sesji, nie było by obecnej sytuacji.  

 Przewodnicząca SWW poddała pod głosowanie wniosek formalny radnego Adama 

Bogrycewicza o przerwę w obradach do 20 grudnia 2019 r. do godz. 10:30. 

Ww. wniosek formalny nie został przyjęty głosami: 

za: 4, 

przeciw: 25, 

wstrzymujących: 0. 

 

Ad. 32 A. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji 

Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

 Radny Adam Bogrycewicz złożył wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad 

Sesji punktów od 32 B do 32 E. Dla zachowania zasad demokracji i transparentności działań 

Sejmiku lepiej tego typu procedurę przeprowadzić na najbliższej Sesji SWW. Wówczas 

wszystkie Kluby Radnych będą mogły przedstawić swoich kandydatów.  
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Przewodnicząca SWW zwróciła uwagę, że w chwili obecnej procedowany jest projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego – zaproponowała, że najpierw podda pod głosowanie przyjęcie 

tej uchwały, a potem wniosek formalny radnego w stosunku do 4 kolejnych punktów. 

Radny Adam Bogrycewicz wyraził opinię, że wnioski formalne powinny być głosowane 

niezwłocznie po ich zgłoszeniu – poprosił o opinię prawną w tej sprawie. 

Radny Jerzy Lechnerowski przypomniał, że poszerzyliśmy porządek obrad i tego 

powinniśmy się trzymać.  

Pani Dyrektor Małgorzata Ratajczak zwróciła uwagę, że jesteśmy w trakcie 

procedowania uchwały, która nie ma związku formalnego z wnioskiem formalnym pana 

radnego. Racjonalnym będzie dokończenie procedowania nad projektem uchwały, a potem 

przegłosowanie wniosku. 

W związku z brakiem uwag co do projektu uchwały, Przewodnicząca SWW poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 25,    

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XIII/263/19 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Przewodnicząca SWW poddała pod głosowanie wniosek formalny radnego Adama 

Bogrycewicza – wniosek nie został przyjęty głosami: 

za: 4, 

przeciw: 24, 

wstrzymujących: 1. 

 

Ad. 32 B. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

  Radny Witosław Gibasiewicz zwrócił uwagę, że wielokrotnie Klub Radnych PiS dawał 

szansę na zbudowanie kompromisu przy tak ważnym momencie, jakim jest wybór Prezydium. 

W związku z tym, radni Klubu PiS opuszczają salę. 

https://bip.umww.pl/artykuly/2825633/pliki/20191203090716_263.pdf
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  Przewodnicząca SWW poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 

Zgłoszono następujące kandydatury: 

 Paulinę Stochniałek, 

 Andrzeja Picheta 

 Jarosława Maciejewskiego 

 Krystynę Kubicką-Sztul, 

 Jerzego Lechnerowskiego. 

Wszyscy radni wyrazili zgodę. Komisja w ww. składzie została wybrana głosami: 

za: 25,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

  

 Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się wybierając radną Paulinę Stochniałek na 

przewodniczącą. 

  

Ad. 32 C. Zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. 

  Głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych SLD-Lewica Razem Adam Cukier 

zgłaszając i prezentując kandydaturę radnej Agnieszki Grzechowiak na stanowisko 

Wiceprzewodniczącej SWW. Radna Agnieszka Grzechowiak wyraziła zgodę na 

kandydowanie na funkcję Wiceprzewodniczącej SWW. 

W związku z brakiem innych zgłoszeń, Przewodnicząca zaproponowała zamknięcie 

listy – wniosek został przyjęty głosami: 

za: 25,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

 

 

Ad. 32 D. Wybór Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Podjęcie uchwały o wyborze Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. 
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Przewodnicząca SWW otworzyła dyskusję – głos zabrała radna Agnieszka 

Grzechowiak, która przedstawiła swoją kandydaturę. 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowywania kart do głosowania. 

Przewodniczącą SWW zarządziła przerwę. Po wznowieniu obrad sprawdzono quorum 

na sali – obecnych jest 25 radnych. Przewodnicząca Komisji radna Paulina Stochniałek 

wyjaśniła sposób głosowania tajnego.  

Rozpoczęto procedurę głosowania – radni wyczytywani imiennie przez Komisję 

Skrutacyjną podchodzili do stolika za parawanem, gdzie dokonywali skreśleń na karcie do 

głosowania, którą następnie wrzucali do urny.  

Po zakończeniu głosowania, Komisja Skrutacyjna udała się do Sali Posiedzeń nr 1 

celem policzeniu głosów. Przewodnicząca SWW zarządziła przerwę. 

Po wznowieniu obrad, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała Protokół 

Komisji Skrutacyjnej XIII Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 

2019 r. z wyników głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego  Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. Na liście kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zostały umieszczone nazwiska: Agnieszka 

Grzechowiak. Po sprawdzeniu listy obecności oraz zebraniu kart do głosowania i przeliczeniu 

głosów, Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że: ustawowy skład Sejmiku wynosi 39 radnych, 

obecnych na sesji było 25 radnych, udział w głosowaniu wzięło 25 radnych, głosów ważnych 

oddano 25, głosów nieważnych oddano 0. Kandydaci na Przewodniczącego Sejmiku  WW 

otrzymali następującą liczbę głosów: 

1. Agnieszka Grzechowiak otrzymał głosów: za – 25,  przeciw – 0,  wstrzymujących 

się – 0.  

Ustawowym wymogiem do objęcia funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku jest uzyskanie 

bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu 

Sejmiku, w głosowaniu tajnym. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wymóg ten został 

spełniony wobec kandydatury radnej Agnieszki Grzechowiak i tym samym na 

Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego została wybrana radna 

Agnieszka Grzechowiak. 

Przewodnicząca odczytała treść uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 



31 

 

Uchwała nr XIII/264/19 stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Przewodnicząca SWW Małgorzata Waszak pogratulowała Wiceprzewodniczącej 

Agnieszce Grzechowiak i zaprosiła ją do stołu prezydialnego.  

Wiceprzewodnicząca SWW Agnieszka Grzechowiak podziękowała za powierzenie jej 

tej ważnej roli i wyraziła ubolewanie, że jej wybór poprzedziły takie kontrowersje. Wyraziła 

nadzieję, że gdy emocje opadną, wszystko potoczy się dla dobra Wielkopolski. 

 

Ad. 32 E. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego czynności związanych z poleceniem wyjazdu 

służbowego. 

 Przewodnicząca SWW Małgorzata Waszak zaproponowała, aby 

Wiceprzewodniczącym upoważnionym do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego czynności związanych z poleceniem wyjazdu 

służbowego był Marek Gola. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 25,    

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XIII/265/19 stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Ad. 33. Interpelacje i zapytania. 

Przewodnicząca SWW odczytała te interpelacje i zapytania, które wpłynęły w trakcie 

trwania Sesji SWW. 

 Radny Henryk Szymański złożył interpelację w sprawie tzw. opłaty marszałkowskiej 

dotyczącej odpadów komunalnych. 

Radny Marek Sowa złożył: 

 interpelację w sprawie przywrócenia kolejowych przewozów pasażerskich między 

Lesznem a Gostyniem, 

 

https://bip.umww.pl/artykuly/2825633/pliki/20191203090717_264.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2825633/pliki/20191203090718_265.pdf
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 zapytanie o termin rozpoczęcia prac związanych z poprawą izolacji termicznej 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. 

 Radny Adam Bogrycewicz złożył zapytanie w sprawie możliwości pomocy Miastu Piła 

w związku z zamiarem ograniczenia dostępu czy też likwidacji filii Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. P. Szumana w Pile. 

 Radny Krzysztof Dembiński złożył: 

 interpelację w sprawie podjęcia działań mających na celu ograniczenie liczby 

wypadków drogowych na trasie nr 307 na odcinku Sierosław – Drwęsa, 

 zapytanie o udział Województwa Wielkopolskiego w inwestycji - Centralny Port 

Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej, 

 interpelację w sprawie zbyt małej liczby pociągów na trasie E59 na odcinku Czempiń-

Poznań. 

Radny Krzysztof Sobczak złożył interpelację w sprawie udostępnienia dokumentacji 

związanej z uzgodnieniami pomiędzy Gminą Turek a Wielkopolskim Zarządem Dróg 

Wojewódzkich w sprawie projektu 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). 

 Radna Mirosława Rutkowska-Krupka złożyła interpelację w sprawie przebudowy 

drogi nr 242 w Osiecku. 

Radna Krystyna Kubicka-Sztul zaprezentowała film pokazujący problem 

bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej  nr 432 Września-Środa Wielkopolska-Śrem-

Krzywiń-Leszno. Jest to droga tranzytowa, przejeżdża tam wiele tirów, stan drogi jest fatalny, 

a dzieci chodzą rowem. Zaapelowała, aby kwestię te ująć w wydatkach na 2020 rok. Radna 

złożyła interpelację w tej sprawie 18 listopada br. (interpelacja w sprawie przebudowy drogi 

wojewódzkiej DW 432 o przebiegu Września - Środa Wielkopolska - Śrem - Krzywiń - Leszno 

wraz z jednoczesną budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Środa Wielkopolska – 

Ruszkowo). Radna przypomniała także o złożonej wcześniej interpelacji dotyczącej 

dofinansowania kapitalnego remontu Średzkiej Kolei Powiatowej. 
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Ad. 34. Zamkniecie posiedzenia.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Małgorzata Waszak zamknęła XIII 

Sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządzili: 

Patryk Szczechowiak 

Małgorzata Ziarnek 


