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PROTOKÓŁ NR XVIII/20
XVIII sesji Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z 24 lutego 2020 r.
XVIII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji odbyła się
24 lutego 2020 r. o godz. 12:00 w sali Sesyjnej siedziby Samorządu Województwa
Wielkopolskiego.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
Obrady otworzyła Małgorzata Waszak Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego. Przewodnicząca przypominała, że obrady są transmitowane. Przewodnicząca
przywitała wszystkich obecnych na sali gości (załącznik nr 2) oraz stwierdziła quorum
– w obradach XVIII Sesji wzięło udział 36 Radnych, zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1).
Przewodnicząca zwróciła także uwagę, iż z dniem 18 lutego opublikowany został tekst
jednolity Kodeksu postępowania administracyjnego, dlatego uchwały, dla których podstawą
prawną jest kpa będą procedowane z nową podstawą prawną: Dziennik Ustaw z 2020 roku,
pozycja 256.
Radni złożyli Przewodniczącej Małgorzacie Waszak życzenia imieninowe.

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca SWW Małgorzata Waszak zaproponowała:


zmianę kolejności punktów, w taki sposób, aby punkt pn. Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej
pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(druk nr 3) był rozpatrywany jako pierwszy punkt merytoryczny, czyli jako punkt 4 –
zmiana została przyjęta jednogłośnie:
za: 35,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
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 poszerzenie porządku obrad o punkt pn. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na rok 2020,
jako 22 A – zmiana została przyjęta jednogłośnie:
za: 35,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.

Porządek obrad:
1.

Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.

2.

Przyjęcie porządku obrad.

3.

Wybór sekretarzy obrad.

4.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Województwo
Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością. /druk nr 3/

5.

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa
Wielkopolskiego na rok 2020. /druk nr 1/

6.

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne. /druk nr 2/

7.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w trybie
bezprzetargowym w budynku położonym w Kościanie przy pl. Paderewskiego 1. /druk
nr 4/

8.

Podjęcie uchwały w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Wielkopolskie oraz warunków i zasad
korzystania z nich. /druk nr 5/

9.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.
/druk nr 6/
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10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum
Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespole Pałacowo-Parkowym. /druk nr 7/
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Początków
Państwa Polskiego w Gnieźnie. /druk nr 8/
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym
Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. /druk nr 9/
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym
w Koninie. /druk nr 10/
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Pierwszych
Piastówna Lednicy. /druk nr 11/
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym
w Lesznie. /druk nr 12/
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym
im. Stanisława Staszica w Pile. /druk nr 13/
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum
Martyrologicznym w Żabikowie. /druk nr 14/
18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Województwa
Wielkopolskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji
i sposobu jej rozliczenia. /druk nr 15/
19. Podjęcie uchwały w sprawie apelu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w kwestii
bardzo trudnej sytuacji mieszkańców w kontekście podwyżek opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Wielkopolski. /druk nr 16/
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
– Samorządowej Karty Praw Rodzin. /druk nr 17/
21. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przekazania zgodnie z właściwością rzeczową skargi
na brak działań władz Swarzędza w zakresie likwidacji smogu w tym mieście. /druk nr 18/
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego. /druk nr 19/
22. A. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego na rok 2020.
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23. Informacja w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego – zgodnie z art. 30a karty
Nauczyciela. /druk nr 20/
24. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego VI kadencji podjętych w IV kwartale 2019 roku (Sesje XII,
XIII, XIV). /druk nr 21/
25. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie
pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. /druk nr 22/
26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 3. Wybór sekretarzy obrad.
Sekretarzami obrad zostali wybrani przy głosach:
za: 35,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Radni: Adam Cukier oraz Marek Sowa.
Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Województwo
Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przewodnicząca SWW poinformowała, że do projektu uchwały załączone są opinie
Komisji SWW.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 23,
przeciw: 4,
wstrzymujących: 7.
Uchwała nr XVIII/297/20 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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Ad 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa
Wielkopolskiego na rok 2020.
Przewodnicząca SWW poinformowała, że do projektu uchwały załączone są opinie
Komisji SWW.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 24,
przeciw: 4,
wstrzymujących: 6.
Uchwała nr XVIII/298/20 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne.
Przewodnicząca SWW poinformowała, że do projektu uchwały załączone są opinie
Komisji SWW.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 25,
przeciw: 4,
wstrzymujących: 6.
Uchwała nr XVIII/299/20 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w trybie
bezprzetargowym w budynku położonym w Kościanie przy pl. Paderewskiego 1.
Przewodnicząca SWW poinformowała, że do projektu uchwały załączone są opinie
Komisji SWW.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 35,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XVIII/300/20 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Wielkopolskie oraz warunków i zasad
korzystania z nich.
Przewodnicząca SWW poinformowała, że do projektu uchwały załączone są opinie
Komisji SWW.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 35,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XVIII/301/20 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad

9.

Podjęcie

uchwały

zmieniającej

uchwałę

w

sprawie

nadania

statutu

Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza
Zeylandów w Poznaniu.
Przewodnicząca SWW poinformowała, że do projektu uchwały załączone są opinie
Komisji SWW.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 35,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XVIII/302/20 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum
Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespole Pałacowo-Parkowym.
Przewodnicząca SWW poinformowała, że do projektu uchwały załączone są opinie
Komisji SWW.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 34,
przeciw: 1,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XVIII/303/20 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum
Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
Przewodnicząca SWW poinformowała, że do projektu uchwały załączone są opinie
Komisji SWW.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 25,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 8.
Uchwała nr XVIII/304/20 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum
Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.
Przewodnicząca SWW poinformowała, że do projektu uchwały załączone są opinie
Komisji SWW.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 34,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 1.
Uchwała nr XVIII/305/20 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum
Okręgowym w Koninie.
Przewodnicząca SWW poinformowała, że do projektu uchwały załączone są opinie
Komisji SWW.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 34,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XVIII/306/20 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum
Pierwszych Piastówna Lednicy.
Przewodnicząca SWW poinformowała, że do projektu uchwały załączone są opinie
Komisji SWW.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 35,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XVIII/307/20 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum
Okręgowym w Lesznie.
Przewodnicząca SWW poinformowała, że do projektu uchwały załączone są opinie
Komisji SWW.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 35,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XVIII/308/20 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum
Okręgowym im. Stanisława Staszica w Pile.
Przewodnicząca SWW poinformowała, że do projektu uchwały załączone są opinie
Komisji SWW.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 35,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XVIII/309/20 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum
Martyrologicznym w Żabikowie.
Przewodnicząca SWW poinformowała, że do projektu uchwały załączone są opinie
Komisji SWW.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 35,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XVIII/310/20 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad 18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu
Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie
udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczenia.
Radny Zbigniew Czerwiński zapytał czy taka uchwała nie powinna obligatoryjnie
trafiać także na posiedzenie Komisji Budżetowej? Zaznaczył, że nie ma do niej uwag, ale prosi
aby w przyszłości takie uchwały były przedmiotem obrad także Komisji Budżetowej.
Wicemarszałek Krzysztof Grabowski zauważył, że nie ma żadnych przeszkód,
aczkolwiek nigdy nie było takiej praktyki. Jest to uchwała porządkująca, nie zmienia żadnych
zasad.
Przewodnicząca SWW poinformowała, że do projektu uchwały załączone są opinie
Komisji SWW.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 34,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XVIII/311/20 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad 19. Podjęcie uchwały w sprawie apelu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
w kwestii bardzo trudnej sytuacji mieszkańców w kontekście podwyżek opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Wielkopolski.
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Radny Andrzej Pichet poinformował, że jest to odpowiedź na sygnały od
zaniepokojonych samorządowców. Następnie radny odczytał treść apelu.
Radny Witosław Gibasiewicz wskazał, iż tematyka jest bardzo istotna. Na trzech
ostatnich posiedzeniach Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochylała się nad
tym zagadnieniem. Sam apel nie wyczerpuje wszystkich zagadnień mających wpływ na obecną
sytuację. Mówca wskazał obecne dyrektywy unijne narzucające powinien kierunek działania
w ramach gospodarowania odpadami. Stwierdził, że w pewnych aspektach Polska zbyt szybko
wprowadza niektóre rozwiązania. Zauważył, że ważny jest apel nie tylko do władz
ustawodawczych, ale i samorządów mających duże kompetencje w tym zakresie. Część
problemów wynika również z zaniechań w zakresie rozwoju selektywnej zbiórki i powstawania
punktów gromadzenia odpadów problemowych, czy rozwijania instalacji dostosowanych do
przerabiania tych frakcji, a różnie z tym bywa. Niedługo będzie aktualizowany Wojewódzki
Plan Gospodarowania Odpadami i będzie duża rola Sejmiku w tym zakresie.
Radny Krzysztof Sobczak zaproponował poprawkę, aby z apelu wykreślić
sformułowanie poprzez zwiększone koszty pracy (między innymi podwyżka wynagrodzenia
minimalnego), ponieważ sugeruje ono, iż to podwyżka wynagrodzenia odpowiada za
podwyżki.
Radny Andrzej Pichet zaznaczył, że w specyfikacji zamówienia jednym z segmentów
jest ujęty koszt transportu, wyliczany także na podstawie najniższego wynagrodzenia.
Zaznaczył, iż w apelu nie ma wskazania, że jest to najważniejszy problem. Zwrócił się więc
o nieprzyjmowanie proponowanej poprawki.

Poprawka radnego Krzysztofa Sobczaka
Poprawka nie uzyskała większości głosów za:
za: 11,
przeciw: 24,
wstrzymujących: 0.

Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 28,
przeciw: 1,
wstrzymujących: 5.
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Uchwała nr XVIII/312/20 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego – Samorządowej Karty Praw Rodzin.
Radny Zbigniew Czerwiński zaprezentował Samorządową Kartę praw Rodzin
odczytując jej treść.
Rodzina jest fundamentem ładu społecznego i podstawową wspólnotą społeczną, która
stanowi optymalne środowisko rozwoju człowieka. Jest niezbędnym oparciem dla wszystkich
swoich członków, szczególnie najmłodszych i najstarszych. Żadna zbiorowość nie jest w stanie
realizować dobra wspólnego bez udziału rodzin. Naród to Rodzina Rodzin.
Szanujemy wyrażone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997
roku zasady i wartości, dotyczące w szczególności rodziny, małżeństwa jako związku kobiety
i mężczyzny, rodzicielstwa i macierzyństwa (art. 18), prawa do ochrony życia rodzinnego
(art.47), prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art.48 ust.
1), prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją (art. 72 ust.1) oraz obowiązek władz
publicznych uwzględniania w polityce społecznej i gospodarczej dobra rodziny (art. 71 ust. 1).
§ 1.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego podkreśla rolę rodziny przy tworzeniu programów
współpracy z organizacjami społecznymi poprzez promowanie przedsięwzięć, działań
i projektów uwzględniających w szerszym stopniu potrzeby rodziny.
§ 2.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego zobowiązuje się do uwzględniania zasad
poszanowania i integralności rodziny poprzez tworzenie wojewódzkich programów
profilaktycznych, mających na celu przeciwdziałanie przemocy, alkoholizmowi, narkomanii
oraz nakierowanych na pomoc ich ofiarom i realizację celów polityki zdrowotnej.
§ 3.
Samorząd

Województwa

Wielkopolskiego

zobowiązuje

się

do

wspierania

rodzin

wychowujących dzieci, w tym wielodzietnych, oraz promocję rozwiązań ułatwiających
rodzinom opiekę nad dziećmi.
§ 4.
Województwo Wielkopolskie zobowiązuje się do uwzględniania w należącej do województwa
infrastrukturze sportowej, rekreacyjnej i służącej działalności kulturalnej oferty i udogodnień
pozwalających na korzystanie z nich przez rodziny z dziećmi.
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§ 5.
Województwo Wielkopolskie wskazuje na potrzebę promowania wartości wynikających
z posiadania rodziny, małżeństwa i rodzicielstwa w działalności Samorządu Województwa
Wielkopolskiego.
§ 6.
Województwo Wielkopolskie zobowiązuje się do wprowadzania w jednostkach organizacyjnych
Samorządu Województwa Wielkopolskiego dodatkowych ułatwień w miejscu pracy dla
pracowników będących rodzicami.
§ 7.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego podkreśla konieczność promowania dobrych praktyk
dotyczących praw rodzin w biznesie.
§ 8.
Województwo Wielkopolskie zobowiązuje się do rozwijania wiedzy i kompetencji pracowników
jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie autonomii
i prawnej tożsamości rodziny, praw rodziców oraz dobra dziecka.
§ 9.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego widzi potrzebę inicjowania i wspierania projektów
edukacyjnych wzmacniających rodzinę oraz szkolenia dla nauczycieli z zakresu współpracy
z rodzicami i wspomagania wychowawczej funkcji rodziny.
§ 10.
Województwo Wielkopolskie zobowiązuje się do uwzględniania w działaniach Samorządu
Województwa Wielkopolskiego wpływu podejmowanych decyzji na sytuację rodzin oraz na
zakres ich praw, w tym praw rodziców i dzieci.
§ 11.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego podkreśla konieczność wzmacniania rodzin jako
podstawowych wspólnot społecznych oraz zapewniania ich ochrony przed wpływami ideologii
podważających autonomię i tożsamość rodziny.
§ 12.
Województwo Wielkopolskie widzi potrzebę propagowania w działalności jednostek
organizacyjnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego znaczenia oraz ochrony praw
rodzin i dzieci i podkreślenia wagi ustanowionego uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 21 października 2016 roku dnia 22 października – Dnia Praw Rodzin.
§ 13.
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Samorząd Województwa Wielkopolskiego wskazuje na konieczność intensyfikowania
działań w zakresie informowania rodzin o przysługujących im prawach i należnej ochronie.
Na zakończenie mówca złożył wniosek aby ten projekt powrócił pod obrady Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej.
Do powyższej wypowiedzi odniósł się Marszałek Marek Woźniak. Uznał,
że skierowanie projektu do komisji jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ w obecnym kształcie
jest nie do przyjęcia. Zaznaczył, że prowadzona jest polityka prorodzinna zapisana w wielu
dokumentach. Nie do końca wierzy jednak, że motywacją do przyjęcia tego dokumentu jest
chęć usystematyzowania tych działań. Zauważył, że są tu elementy, które można dostrzec
w dokumentach ordo iuris, czy ruchów „Agenda Europe”. I jeżeli ten dokument miałby taką
motywację, czyli odpowiedź na przyjęta chociażby przez miasto Poznań Kartę równości kobiet
i mężczyzn, to zdecydowanie nie można zgodzić się na ten scenariusz. Zwrócił uwagę, że część
zapisów nie jest kontrowersyjnych, ale są i takie, co do których mogą być zastrzeżenia.
Przywołał zapis, iż Naród to Rodzina Rodzin, zaznaczając, że dla pewnych osób nie czujących
się członkiem rodziny może być on wykluczający. W kontekście demoralizacji zauważył,
że zależy co się pod tym pojęciem rozumie. Jeżeli mowa jest o prawie do edukacji seksualnej
to zgody na taki zapis być nie może. Zapis konieczność intensyfikowania działań w zakresie
informowania rodzin o przysługujących im prawach i należnej ochronie, też pobrzmiewa
zbieżnie z promowaniem przez Rzecznika Praw Dziecka formularzy dla rodziców o braku
zgody na naukę związaną z zżyciem seksualnym w szkołach. Na zakończenie dodał,
iż niezbędna jest rzeczowa rozmowa na komisji. Pozwoli to na wymianę poglądów. Mówca
zastanawiał się czy Europejska Karta praw równości kobiet i mężczyzn, również nie powinna
być przedmiotem debaty w Sejmiku.
Radny Zbigniew Czerwiński złożył wniosek o przekazanie projektu uchwały pod
obrady Komisji – wniosek został przyjęty głosami:
za: 35,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.

Ad 21. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przekazania zgodnie z właściwością
rzeczową skargi na brak działań władz Swarzędza w zakresie likwidacji smogu w tym
mieście.
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Przewodnicząca SWW poinformowała, że do projektu uchwały załączone są opinie
Komisji SWW.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 35,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XVIII/313/20 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicząca SWW poinformowała, że w między czasie wpłynął wniosek pani
Marzeny Wodzińskiej Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego o wykreślenie jej ze
składu osobowego Komisji Gospodarki oraz radnego Adama Cukra o dopisanie do składu
osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Zwróciła także uwagę, że w § 2 projektu jest
zła data, powinno być: Traci moc uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego XVI/294/20
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 r.
Uchwała z uwzględnionymi poprawkami została podjęta przy głosach:
za: 36,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XVIII/314/20 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad 22 A. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na rok 2020.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 34,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XVIII/315/20 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
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Ad. 23. Informacja w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego – zgodnie
z art. 30a karty Nauczyciela.
Sejmik przyjął informację do wiadomości.

Ad. 24. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji podjętych w IV kwartale 2019 roku
(Sesje XII, XIII, XIV).
Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości.

Ad. 25. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego
w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radny Adam Bogrycewicz podziękował Marszałkowi Markowi Woźniakowi za
przyjęcie przez

Zarząd uchwały o przyznaniu

nagrody marszałka województwa

wielkopolskiego panu Mieczysławowi Ślesickiemu. Jest to realizacja wniosku złożonego przez
mówce. Podziękował również Dyrektorowi Włodzimierzowi Mazurkiewiczowi.
Radny Jerzy Lechnerowski zapytał kto może wnioskować o przyznanie takiej nagrody
oraz zaznaczył, ze dobrze gdyby informacja o wyróżnionych osobach znajdowała się
w sprawozdaniu.
Radny Adam Bogrycewicz odniósł się do odznaczeń dla zasłużonych dla województwa
wielkopolskiego. Zaproponował aby wręczać tego typu odznaczenia wspólnie i uwzględniać
obecność radnych w tych uroczystościach. Radny zaznaczył, że był obecny na jednej z takich
uroczystości jako jedyny radny, a odznaczenie wręczał Członek Zarządu Jacek Bogusławski
oraz senator i poseł z Platformy Obywatelskiej. Prosił o rozważenie takiej propozycji.
Radny Henryk Szymański podziękował dyrekcji Kolei Wielkopolskich za przesunięcie
przejazdu pociągu relacji Poznań – Grodzisk Wielkopolski na godzinę 7:31. Dzięki temu
młodzież może zdążyć do szkoły.
Marszałek Marek Woźniak zaznaczył, że w regulaminie odznaki zasłużony dla
województwa jest informacja kto może o nią wnioskować. Odniósł się również do pomysłu na
wspólne wręczanie. Zauważył, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo strzegą monopolu na
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wręczanie odznak. W poprzednich latach odznaki resortowe były delegowane na samorządy
województwa. W związku z tym mówca nie widzi powodu, dla którego przedstawiciele
opozycji mieliby być zapraszani do wręczania. Mówca nie uważa, aby obecni na sali politycy
jakiejkolwiek opcji powinni brać udział we wręczenia, to rolą delegowanej osoby jest
wręczenie odznaczenia, natomiast potem złożyć gratulacje mogą wszyscy zainteresowani.
Kapituła złożona jest z przedstawicieli wszystkich klubów i kolegialnie wskazuje osoby, które
powinna otrzymać odznaczenia.
Radny Zbigniew Czerwiński podkreślił, że jest istotna różnica w odznace zasłużonego
dla Województwa Wielkopolskiego. Nadaje ją województwo wielkopolskie poprzez
uprawniony organ, czyli kapitułę składającą się z różnych opcji politycznych. Dobrze byłoby
aby przy wręczaniu uczestniczyli radni bez względu na opcję polityczną. Zaznaczył,
że urzędnicy nie znają zasad procedencji. Kolejny raz poprosił o nauczenie urzędników tych
zasad.
Członek Zarządu Jacek Bogusławski odniósł się do wypowiedzi radnego Adama
Bogrycewicza. Wspomniane spotkanie było organizowane przez Starostwo Powiatowe i to oni
wskazywali kto ma wręczać odznaczenie.
Radny Adam Bogrycewicz stwierdził, że to Członek Zarządu Jacek Bogusławski
poprosił aby asystował mu senator. Uznał to za drobnostkę, jednak lepsze byłoby wręczanie
odznaczeń wspólnie ponad podziałami.
Radna Zofia Szalczyk zaznaczyła, że ta kwestia była dyskutowana w poprzedniej
kadencji. Odesłała radnych do uchwały Sejmiku, gdzie wniesiono zmianę regulaminu w części
dotyczącej wręczania odznaki honorowej. Pojawił się tam zapis, iż radny województwa
uczestniczy we wręczaniu odznaki honorowej w sytuacji gdy sam zgłosi taką wolę przed
uroczystością.
Radny Jerzy Lechnerowski podziękował Marszałkowi za udzielenie odpowiedzi
i dopytał czy w sprawozdaniu może znaleźć się informacja kto otrzymuje takie odznaczenie.
Marszałek Marek Woźniak odpowiedział, że można poszerzyć sprawozdanie
o odznaczone osoby. Zgodził się z radnym Zbigniewem Czerwińskim co do kwestii naruszania
procedencji. Nie sądzi, że dotyczy to tylko naszych pracowników. Zauważył, ze często na
pierwszym miejscu wita się duchowieństwo, co nie jest zgodne z procedencją. Wynika to
również z praktyki, ponieważ zapraszane osoby nie potwierdzają organizatorom swojej
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obecności, bądź nie przychodzą, a zapowiedziały swoją obecność. Jeżeli jest obecny dyrektor,
a radny zgłosi swoją obecność to oczywiście ma on pierwszeństwo. Mówca podkreślił,
że zawsze wypowiada formułę, iż odznaka jest wręczana w imieniu kapituły i Zarządu
Województwa.
Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości.

Ad. 26. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Krzysztof Sobczak złożył następujące interpelacje i zapytania:


w sprawie przekazania informacji o wykonanych ciągach pieszo rowerowych wzdłuż
dróg wojewódzkich zrealizowanych w ramach przedsięwzięć rozbudowy i przebudowy
dróg lub w ramach budowy obwodnic w latach 2014 – 2019 w rozbiciu na poszczególne
powiaty,



w sprawie realizacji zadania „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich,
powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne
umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie
sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług w zakresie e - zdrowia
spójnych dla terenu województwa”,



w sprawie źródeł finansowania działalności Pełnomocnika Zarządu Województwa
Wielkopolskiego do spraw Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej,



w sprawie planowanych do realizacji w 2020 roku ciągach pieszo-rowerowych wzdłuż
dróg wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego,



w sprawie wsparcia Wielkopolski Wschodniej środkami finansowymi z obecnej
perspektywy finansowej Unii Europejskiej,



w sprawie wizyty reprezentacji Województwa Wielkopolskiego w Stanie Parana
w Brazylii.
Radny Adam Bogrycewicz złożył interpelację w sprawie naprawy odcinka drogi

wojewódzkiej nr 178, przy wjeździe do Trzcianki. Mówca odniósł się do swojej interpelacji
z poprzedniej sesji w sprawie wypowiedzi rzecznika Marszałka. Poinformował, że wróci do
sprawy przy okazji następnej sesji. Wyraził swoje ubolewanie gdyż odpowiedź rzecznika do
prasy była konsultowana z Marszałkiem, a w świetle odpowiedzi odnośnie wyjazdów
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służbowych Przewodniczącej SWW nie zawierała prawdy. Zaapelował, aby wypowiedzi
prasowe zawierały prawdę.
Radny Marek Sowa złożył zapytanie w sprawie postępu działań związanych z budową
ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 305 w obrębie gminy Wijewo.
Radna Zofia Itman złożyła interpelacje w następujących kwestiach:


w sprawie działalności firmy Technika sp. z o. o. w miejscowości Kotunia (powiat
słupecki) w zakresie składowania i zagospodarowania odpadów,



w sprawie zbiornika retencyjnego „Jabłonna” w gminie Władysławów w powiecie
tureckim.
Na zakończenie podziękowała Marszałkowi za objęcie patronatem konkursu mówczyni

z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej.
Radna Agnieszka Grzechowiak złożyła interpelacje i zapytania w następujących
kwestiach:


w sprawie remontów dróg na terenie miasta i Gminy Gołańcz. Dodała, że pismo
o podobnej treści zostało przesłane do Marszałka we wrześniu ubiegłego roku
i pozostaje bez odpowiedzi,



w sprawie budowy chodnika we wsi Lewice w gminie Międzychód (powiat
międzychodzki),



w sprawie budowy obwodnicy Wronek.
Radna Krystyna Kubicka-Sztul złożyła interpelację w sprawie nadania „Odznaki

Honorowej Za Zasługi Dla Województwa Wielkopolskiego” dla pani Marii Marty
Mielcarzewicz.
Wicemarszałek Krzysztof Grabowski krótko odpowiedział na interpelację radnej Zofii
Itman zaznaczając, iż od stycznia 2018 roku kwestia budowy zbiorników wodnych nie leży w
kompetencjach samorządu. Zaproponował aby zaapelować do rządu, aby te zbiorniki zaczął
budować.

Ad. 27. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca SWW Małgorzata Waszak
zamknęła XVIII Sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i zaprosiła radnych na przerwę
kawową.
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Protokół sporządzili:
Patryk Szczechowiak
Małgorzata Ziarnek

20

