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PROTOKÓŁ NR XXVIII/21 

XXVIII sesji Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego 

z 29 marca 2021 r. 

 
 

XXVIII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji odbyła się 

29 marca 2021 r. o godz. 11:00 w trybie zdalnym. 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

Obrady otworzyła Małgorzata Waszak-Klepka Przewodnicząca Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. Przywitała wszystkich uczestników Sesji – Radnych oraz 

gości. Przewodnicząca przypominała, że obrady są transmitowane oraz przypomniała kwestie 

organizacyjne związane z obsługą Sesji zdanej informując jednocześnie o zmianach 

wprowadzonych do systemu. Przewodnicząca przypomniała także o obowiązku złożenia 

oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia br. 

Przewodnicząca wyczytała Radnych zgodnie z kolejnością alfabetyczną, a Radni 

potwierdzali swoją obecność (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). 

Przewodnicząca stwierdziła quorum - w obradach XXVIII Sesji wzięło udział 37 Radnych. 

 

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 Przewodnicząca Małgorzata Waszak-Klepka poinformowała, iż do dzisiejszego 

porządku obrad nie został włączony wniosek 10 Radnych z Klubu Radnych Prawo 

i Sprawiedliwość o odwołanie Radnego Marka Goli z funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. Wniosek ten wymaga głosowania tajnego, które może odbyć 

się tylko podczas Sesji w trybie stacjonarnym. Zostanie on rozpatrzony na najbliższej Sesji, 

którą pod względem bezpieczeństwa, będzie można zwołać w trybie stacjonarnym. Decyzja 

o zwołaniu dzisiejszej Sesji w trybie zdalnym zapadła po konsultacji Przewodniczącymi 

klubów Radnych.  

 Radny Zbigniew Czerwiński poprosił o wskazanie kryteriów, kiedy będzie można 

uznać, że zwołanie Sesji w trybie stacjonarnym jest bezpieczne? Przewodnicząca Małgorzata 

Waszak-Klepka wyjaśniła, że w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju będą odbywały 

się konsultacje z Przewodniczącymi Klubów.  
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 Radny Adam Bogrycewicz skierował zapytanie czy pan Marek Gola złożył rezygnację 

z funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego? Radny zwrócił się 

także do pani Pauliny Stochniałek Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego z sugestią, 

aby flagi widoczne za nią ustawione były zgodnie z protokołem. Przewodnicząca Małgorzata 

Waszak-Klepka wyjaśniła, że radny Marek Gola nie złożył rezygnacji. 

 Głos zabrał także Radny Przemysław Ajchler, który zwrócił uwagę, że nie powinniśmy 

teraz dyskutować o złożeniu rezygnacji przez Radnego Marka Golę – jest to jego indywidualna 

decyzja. Warto patrzeć także na całokształt kwestii zaszczepienia się przez Radnego Marka 

Golę. 

 Radny Henryk Szopiński podkreślił, że wszystkie Klubu Radnych są zgodne co do 

tego, aby ten wniosek rozpatrywać. Jednak w tej chwili, ze względów bezpieczeństwa, nie ma 

takiej możliwości.   

 

   

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad.  

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/471/20 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa 

Wielkopolskiego na rok 2021.  

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/470/20 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu 

komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora 

Oddziału Chorób Płuc Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana 

Ostrzyckiego w Koninie.   

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

Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego 

w Gnieźnie.   
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8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia kandydatów Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego do Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia.   

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego dotyczącego sytuacji w portach lotniczych, w tym szczególnie w Porcie 

Lotniczym Poznań-Ławica.   

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu 

terytorialnego w 2021 roku.   

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

Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (Dział: 630 

„Turystyka”).  

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

Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania 

remontowe realizowane w 2021 roku w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 

„Kultura Fizyczna”)  

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

Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania 

z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych przez samorządy 

województwa wielkopolskiego w 2021 roku (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).  

15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka i powołania członków Rady Muzeum przy 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.   

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Muzeum przy Muzeum Początków 

Państwa Polskiego w Gnieźnie.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Muzeum przy Muzeum 

Martyrologicznym w Żabikowie.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum 

Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum 

Okręgowym w Koninie.  
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20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym 

w Lesznie.   

21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum 

Okręgowym im. Stanisława Staszica w Pile.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum 

Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum 

Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespole Pałacowo-Parkowym.  

24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę 

maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2021 roku oraz 

rejonizacji tych upraw.  

25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy 

rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach projektu „Kooperacja – 

efektywna i skuteczna”.  

26. Raport z wykonania w roku 2020 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020-2024.  

27. Regionalny transport lotniczy w Wielkopolsce.  

28. Informacja nt. współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą w 2020 roku.  

29. Plan współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą w 2021 roku.  

30. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

31. Interpelacje i zapytania radnych 

32. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 3. Wybór sekretarzy obrad.  

Sekretarzami obrad zostali wybrani przy głosach:  

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Radni: Przemysław Ajchler oraz Marek Sowa. 
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Ad 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/471/20 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa 

Wielkopolskiego na rok 2021. 

Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  

Radny Adam Bogrycewicz wyraził zadowolenie, że w dokumencie uwzględniono 

dotację dla Gminy Trzcianka celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu 

koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej 

obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178. Podkreślił, jak istotna jest te 

inwestycja oraz przypomniał, że często podnosił tę kwestię na Sesjach i Komisjach Sejmiku, 

podobnie jak Radna Mirosława Rutkowska-Krupka. Podziękował także Wicemarszałkowi 

Wojciechowi Jankowiakowi, który początkowo nie był przekonany co do tej inwestycji.  

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak przypomniał, 

że Zarząd Województwa Wielkopolskiego ustalając priorytety inwestycyjne z biegiem lat 

weryfikował swoje stanowisko i czynił kolejne kroki w kierunku tej inwestycji. Zaapelował, 

aby nie dywagować na temat ojców sukcesów, a cieszyć się tym wspólnym dokonaniem 

samorządu trzcianeckiego i samorządu wojewódzkiego.  

 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 26,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 9.  

Uchwała nr XXVIII/502/21 stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad 5. 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 poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  

Radni nie wnieśli uwag. 

https://bip.umww.pl/artykuly/2826986/pliki/20210401102634_502.pdf
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Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 24,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 9.  

Uchwała nr XXVIII/503/21 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do 

składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

Ordynatora Oddziału Chorób Płuc Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana 

Ostrzyckiego w Koninie. 

Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XXVIII/504/21 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra 

Piotrowskiego w Gnieźnie. 

Przewodnicząca Małgorzata Waszak-Klepka poinformowała, że do uchwały 

załączone są pozytywne opinie Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33, 

przeciw: 0, 

wstrzymuje się: 0. 

Uchwała nr XXVIII/505/21 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia kandydatów Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego do Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 

https://bip.umww.pl/artykuly/2826986/pliki/20210401102636_503.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2826986/pliki/20210401102638_504.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2826986/pliki/20210401102639_505.pdf
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Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 24,  

przeciw: 2,  

wstrzymujących: 7.  

Uchwała nr XXVIII/506/21 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego. 

Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączona jest pozytywna opinia 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która uznała skargę za bezzasadną. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 30,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 2.  

Uchwała nr XXVIII/507/21 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad 10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego dotyczącego sytuacji w portach lotniczych, w tym szczególnie w Porcie 

Lotniczym Poznań-Ławica. 

Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XXVIII/508/21 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad 11.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom 

samorządu terytorialnego w 2021 roku. 

https://bip.umww.pl/artykuly/2826986/pliki/20210401102640_506.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2826986/pliki/20210401102641_507.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2826986/pliki/20210401102643_508.pdf
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Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Radny Andrzej Pichet zwrócił uwagę na załącznik nr 4, gdzie w tabelce nieczytelne są 

kwoty. Przewodnicząca Małgorzata Waszak-Klepka pokazała radnym prawidłowy załącznik 

nr 4.  

Radni nie wnieśli uwag.  

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XXVIII/509/21 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad 12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (Dział: 630 

„Turystyka”). 

Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XXVIII/510/21 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad 13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania 

remontowe realizowane w 2021 roku w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 

„Kultura Fizyczna”). 

Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

https://bip.umww.pl/artykuly/2826986/pliki/20210401102644_509.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2826986/pliki/20210401102645_510.pdf
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przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XXVIII/511/21 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad 14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania z 

zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych przez samorządy 

województwa wielkopolskiego w 2021 roku (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). 

Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XXVIII/512/21 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad 15.  Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka i powołania członków Rady 

Muzeum przy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 

Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 31,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XXVIII/513/21 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad 16.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Muzeum przy Muzeum 

Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 

Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

https://bip.umww.pl/artykuly/2826986/pliki/20210401102647_511.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2826986/pliki/20210401102648_512.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2826986/pliki/20210401102649_513.pdf
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za: 32,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XXVIII/514/21 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad 17.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Muzeum przy Muzeum 

Martyrologicznym w Żabikowie. 

Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XXVIII/515/21 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Ad 18.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum 

Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. 

Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała nr XXVIII/516/21 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad 19.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum 

Okręgowym w Koninie. 

Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 34,  

https://bip.umww.pl/artykuly/2826986/pliki/20210401102650_514.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2826986/pliki/20210401102651_515.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2826986/pliki/20210401102653_516.pdf
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przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała nr XXVIII/517/21 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ad 20.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Muzeum przy Muzeum 

Okręgowym w Lesznie. 

Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Głos zabrał Radny Zbigniew Czerwiński zgłaszając poprawkę – w miejsce pana 

Włodzimierza Mazurkiewicza wpisać pana Radnego Marka Sowę. Zasugerował, że być może 

pan Włodzimierz Mazurkiewicz złożyłby rezygnację z kandydowania na tę funkcję. 

Głos zabrał Radny Henryk Szopiński Przewodniczący Komisji Kultury przypomniał, 

że na Komisji uzgodniono, że przy kolejnych korektach składu rady ta kandydatura będzie 

uwzględniana. Mówca wyraził opinie, że przy dużych inwestycjach, które czekają nas 

w placówce, pan Włodzimierz Mazurkiewicz jako Dyrektor Departamentu Kultury jest tam 

niezbędny.  

 

W związku z problemami technicznymi, Przewodnicząca Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego Małgorzata Waszak-Klepka zarządziła 10-minutową przerwę. 

Następnie obrady wznowiono. 

 

Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Henryka Szopińskiego, Radny Zbigniew 

Czerwiński podkreślił, że Dyrektor Departamentu Kultury ma wystarczające narzędzia do 

nadzorowania inwestycji. 

Radny Marek Sowa wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie poprawkę Radnego Zbigniewa Czerwińskiego 

– wniosek nie uzyskał większości: 

za: 11,  

przeciw: 23,  

wstrzymujących: 1.  

 

https://bip.umww.pl/artykuly/2826986/pliki/20210401102654_517.pdf
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Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 25,  

przeciw: 9,  

wstrzymujących: 2.  

Uchwała nr XXVIII/518/21 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad 21.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum 

Okręgowym im. Stanisława Staszica w Pile. 

Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 Głos zabrał Radny Adam Bogrycewicz podnosząc kwestię działalności muzeum. Przed 

pandemią, na początku kadencji Radny zwracał uwagę, że placówka działa poniżej oczekiwań. 

Gdyby wyodrębnić skansen w Osieku, to okazałoby się, że muzeum w Pile praktycznie nie 

działa, a wystawy mają mało rozgłosu. Należy nakłonić dyrekcję do otwarcia się na takich 

klientów, którzy zechcą poznawać kulturę i dorobek narodowy Polski, dorobek regionalny. 

W związku z tym podkreślił, że warunkowo poprze ten projekt i pana Radnego Henryka 

Szopińskiego jako członka tej rady. Podkreślił, że musimy wypracować plan na lepsze działanie 

tej placówki. Radny podniósł także drugą kwestię – ostatnio odbyła się tam konferencja 

prasowa radnych Koalicji Obywatelskiej oraz Członka Zarządu Jacka Bogusławskiego. 

Poprosił o wyjaśnienie w jakim trybie odbyła się ta konferencja? 

 Radny Henryk Szopiński nie zgodził się z oceną działalności muzeum przedstawioną 

prze Radnego Adama Bogrycewicza. Odnosząc się do kwestii konferencji prasowej, wyjaśnił, 

że była to zbieżność terminów – Komisja Rewizyjna, której mówca jest członkiem, wizytowała 

w tym dniu Muzeum Okręgowe w Pile, a konferencja dotyczyła kwestii kultury i projektu 

Kulisy Kultury. 

 Radny Adam Bogrycewicz przypomniał, że Radny Henryk Szopiński podczas 

posiedzenia Komisji Kultury zgadzał się z mówcą. W kwestii konferencji prasowej, mówca 

zwrócił uwagę, że w konferencji prasowej brali udział tylko Radni Koalicji Obywatelskiej oraz 

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego pan Jacek Bogusławski. Nie wzięli udziału 

Radni z innych klubów. 

 Radny Henryk Szopiński zwrócił uwagę, że zawsze można chcieć więcej i zawsze 

można lepiej.  

https://bip.umww.pl/artykuly/2826986/pliki/20210401102656_518.pdf
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Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała nr XXVIII/519/21 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad 22.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum 

Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. 

Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 36,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XXVIII/520/21 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Ad 23.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum 

Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespole Pałacowo-Parkowym. 

Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XXVIII/521/21 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Ad 24.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod 

uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2021 roku 

oraz rejonizacji tych upraw. 

Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

https://bip.umww.pl/artykuly/2826986/pliki/20210401102657_519.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2826986/pliki/20210401102658_520.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2826986/pliki/20210401102659_521.pdf
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Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XXVIII/522/21 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Ad 25.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach projektu 

„Kooperacja – efektywna i skuteczna”. 

Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 36,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XXVIII/523/21 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Ad 26.  Raport z wykonania w roku 2020 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020-2024. 

Radny Zbigniew Czerwiński zwrócił uwagę na niski procent realizacji programu. 

Poinformował, że Dyrektor Wojciech Balicki zapewnił go, że wykonanie będzie przynajmniej 

na 90 %, a nie jak wskazano w dokumencie na 11% 

Sejmik przyjął raport do wiadomości. 

 

Ad 27.  Regionalny transport lotniczy w Wielkopolsce. 

Sejmik przyjął informację do wiadomości.  

 

Ad 28.  Informacja nt. współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą w 2020 

roku. 

Sejmik przyjął informację do wiadomości.  

https://bip.umww.pl/artykuly/2826986/pliki/20210401102701_522.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2826986/pliki/20210401102702_523.pdf
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Ad 29.  Plan współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą w 2021 roku. 

Sejmik przyjął informację do wiadomości.  

 

Ad 30.  Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 

okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości.  

 

Ad 31.  Interpelacje i zapytania radnych 

Radny Marek Sowa złożył: 

 interpelację w sprawie zmiany procentowego udziału we współfinansowaniu kosztów 

opracowania wstępnego Studium Planistyczno – Prognostycznego dla projektu 

„Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo”, 

 interpelację w sprawie pomocy finansowej w ratowaniu kościoła w Oporowie (przedstawił 

także prezentację multimedialną, która stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu). 

Radny Adam Bogrycewicz: 

 złożył interpelację w sprawie zmiany Uchwały nr 1334/2019 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 11 października 2019 r. w sprawie określenia zasad przydzielania 

środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane 

z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. 

 Mówca odniósł się też do odpowiedzi Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka na interpelację 

w sprawie ogłoszenia przetargu na budowę ścieżki rowerowej przy DW 188 odc. Lipka - 

Debrzno Wieś – etap I. W odpowiedzi poinformowano, że alokacja determinuje konieczność 

ponownej analizy priorytetów drogowych. Radnego nie przekonuje ta argumentacja. 

Już dawno ustalono, że z uwagi na rozwój Wielkopolski środków z WRPO będzie mniej. 

Mówca podkreślił, że inwestycja za ok. 700 tys. zł raczej nie jest warunkowana wysokością 

dotacji z WRPO. Radny nie jest przekonany co do treści odpowiedzi. Poprosił o odniesienie 

się do tych słów na sesji. 

Radna Zofia Itman złożyła zapytanie w sprawie wykluczenia komunikacyjnego w regionie 

Wielkopolski Wschodniej. 

https://bip.umww.pl/interpelacje-i-zapytania---322
https://bip.umww.pl/interpelacje-i-zapytania---323
https://bip.umww.pl/interpelacje-i-zapytania---321
https://bip.umww.pl/interpelacje-i-zapytania---325
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Radny Krzysztof Dembiński złożył: 

 zapytanie w sprawie szczepień osób nieuprawnionych przeciwko Covid-19. 

 zapytanie w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępność w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i w Regionalnym Ośrodku Polityki 

Społecznej w Poznaniu. 

 

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podniósł kwestię programu Kolej Plus w ramach 

którego 5 projektów z naszego regionu zakwalifikowało się do dalszego postępowania. 

Opiewają na kwotę ok. 7 mln zł. Propozycja była taka, że 50% finansuje województwo, 50% 

zainteresowane gminy i powiaty. Przyjęto takie rozwiązanie. Wicemarszałek zaproponował, 

żeby o podziale między sobą dogadały się poszczególne samorządy. Z uwagi na problem z 

porozumieniem, województwo zaproponowało pewne rozwiązania. Na dwóch liniach nadal 

trwają wewnętrzne dyskusje o podziale zobowiązań. Mówca zapytał zatem, czy to samorząd 

województwa ma dopłacać te różnice, ponieważ dysponuje większym budżetem? 

Odpowiadając na wniosek Radnego Marka Sowy uznał go za irracjonalny. Samorząd 

województwa nie może dokładać takich dużych kwot. Jeśli samorządy nie dołożą swoich 50% 

to przetargi nie będą ogłaszane. 

Odnosząc się do drugiej kwestii to środki z WRPO będą o połowę niższe niż 

w poprzedniej perspektywie. Znając priorytety to na twardą infrastrukturę może być tego 

jeszcze mniej. W poprzedniej perspektywie były to 2 mld zł., a teraz może nie być nawet 0,5 

mld zł. Mówca ma nadzieje, że się myli. DW 190 odpadła od finansowania z różnych 

względów. W obecnej perspektywie będzie realizowana tylko w części. Reszta może być 

realizowana w przyszłej perspektywie. I trzeba się zastanawiać, czy ważniejsza jest droga 

wojewódzka 190, czy ścieżka w Lipce. Dlatego w tym czasie podjęto decyzje o nie ogłaszaniu 

przetargu na Lipkę.  

 

Radny Marek Sowa nie chce dyskutować o finansach. Zaznaczył jednak że możliwości 

finansowe województwa są dużo większe od poszczególnych samorządów. Zapytał jak 

Wicemarszałek widzi ten procentowy udział, szczególnie w przypadku większych kwot i prosił 

o ujęcie tego w odpowiedzi. 

 

https://bip.umww.pl/interpelacje-i-zapytania---326
https://bip.umww.pl/interpelacje-i-zapytania---324


18 

 

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak odpowiedział, że na spotkaniach projektowych 

podkreślał, że nie ma rozmowy o wkładzie własnym w przyszłości. Nie wiadomo, który z 

projektów się zakwalifikuje. Na dziś dyskusja skąd wziąć 300 mln zł. jest przedwczesna. Być 

może finansowanie będzie czekać w innych źródłach. Wszyscy samorządowcy się z tym 

zgodzili. 

 

Marszałek Marek Woźniak poinformował, że w strategii rozwoju województwa nie 

wpisano wprost energii jądrowej. Zgłoszono we wszystkich możliwych gremiach Klempicz 

i Konin z uwagi na infrastrukturę. Nie zostało nigdy wycofane. Mówca zaznaczył, że jest 

otwarty na rozmowy. Należy też uwzględnić konsultacje społeczne. Marszałek odniósł się też 

do Kolei Plus. Dopiero po wyborach dodano, że 15 % kwoty przedsięwzięcia będzie 

finansowane przez samorządy. Nie ma przesłanek, żeby tylko samorząd województwa 

finansował te wstępne prace przygotowawcze. Przez udział w pracach dokumentacyjnych 

sprawdzane jest zaangażowanie samorządów. Rząd zamierza te realizacje umieścić 

w krajowym planie odbudowy i być może tam będzie możliwe finansowanie. Te linie kolejowe 

należą do rządu. Już wcześniej za własne pieniądze samorząd modernizował takie linie 

kolejowe.  

 

Radny Adam Bogrycewicz wspomniał o finansowaniu Centrum Solidarności 

w Województwie Pomorskim. Uznał, że jest partycypacja z innymi samorządami. Zaznaczył, 

że należy zastanowić się nad projektowaniem budżetu, ponieważ teraz wychodzi, iż nie 

jesteśmy w stanie realizować własnych, planowanych od wielu lat zadań, a uczestniczymy 

w innych przedsięwzięciach. przypomniał, że w swojej odpowiedzi Wicemarszałek napisał, 

że ma być weryfikacja tych zadań, tymczasem radni n a komisji nie pochylają się nad tym. 

Komisja merytoryczna nie pracuje nad tym problemem. Mówca odnosi wrażenie, że nie ma 

woli nad wykonaniem wspomnianej ścieżki. Stwierdził, że należało zdecydowanie wcześniej 

pochylić się nad tym problemem. radny wnioskował, żeby komisjach pochyliła się nad tym 

tematem. Poprosił, aby Wicemarszałek złożył sprawozdanie komisji na temat weryfikacji. 

 

Radna Zofia Itman wyraziła nadzieję na wsparcie Marszałka w temacie elektrowni 

jądrowej w Pątnowie.  
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Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podkreślił, że jesteśmy bogatym regionem 

i oczywiście można było domniemać, że otrzymamy mniej pieniędzy. Natomiast nikt nie 

spodziewał się, aż tak małych środków. na twarde inwestycje infrastrukturalne może być mniej 

środków o 60, 70 procent. Stąd taka odpowiedź na interpelacje. Mówca poprosił o trochę 

cierpliwości, aż sprawa się wyjaśni. 

 

Ad. 32. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pani Małgorzata Waszak-

Klepka oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego pan Marek Woźniak złożyli 

wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Małgorzata Waszak-Klepka 

zamknęła XXVIII Sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządzili: 

Patryk Szczechowiak 

Małgorzata Ziarnek 
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ZAŁĄCZNIK NR 24 

 



Zabytkowy kościół z 1640 r. w 
Oporowie

Parafia w Oporowie , która jest właścicielem kościoła liczy 604 osoby. Pomimo starań 
nie jest w stanie zebrać 150 tys. zł, aby przeprowadzić zabieg fumigacji. Od 2015 r 

został podjęty, z ogromnym wysiłkiem remont zabytku. Do chwili obecnej 
zainwestowano w niego około 2 miliony złotych, w tym większość środków z Budżetu 

Państwa oraz darowizn. Wiele zostało zrobione i wiele pozostało do zrobienia. Obecnie 
celowe i ekonomicznie uzasadnione jest przeprowadzenie zabiegu fumigacji. 



Zabytkowy kościół w Oporowie widok z lotu 
ptaka.



Wnętrze kościoła po remontach. Wyremontowano 
do tej pory: 3 ołtarze, ambonę, arabeski z 1640r 
wokół 10 okien, tablicę fundacyjną, prospekt 
organowy, chrzcielnicę, grupę ukrzyżowania wraz z 
belką tęczową, świecznik z  drewnianą figurą 
Maryi ( 1640 r.) Hełm wieży.



Stan drewna hełmu wieży przed remontem w 
2018 r.



Stan więźby hełmu wieży po wykonanym 
remoncie.



Ze względu na postępujące zniszczenia przez 
kornika elementów drewnianych wyposażenia 

kościoła, konieczna jest pilna fumigacja 
(zagazowanie) całego kościoła



Element loży kolatorskiej oraz stacji drogi 
krzyżowej obecnie. Widoczne ślady żerowania 
szkodników drewna. 



Więźba dachowa – widoczna mączka  
drzewna.



Elementy wyposażenia obecnie.




