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PROTOKÓŁ NR XXIX/21
XXIX sesji Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z 26 kwietnia 2021 r.
XXIX sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji odbyła się
26 kwietnia 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.
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 XXIX Sesji wzięło udział 38 Radnych.

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Radny Adam Bogrycewicz zabrał głos w związku z punktem 8 porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania własnego województwa wielkopolskiego
gminie Trzcianka. Zapytał Marszałka, czy przedmiotowy projekt jest zasadny dzisiaj
do procedowania w związku z tym, że stanowi on o tym, że jako województwo wielkopolskie
przekazujemy zadanie własne, tytuł inwestora zastępczego gminie Trzcianka na zadanie
polegające na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej
dla budowy wschodniej obwodnicy miasta Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej numer 178.
Powierzenie zadania nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy województwem
wielkopolskim a gminą Trzcianka regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia
finansowe. Uzasadnienie do tej uchwały, które wskazuje, że opracowanie koncepcji wraz
z uzyskaniem decyzji środowiskowej, szczegółowy zakres zadania, sposób jego realizacji oraz
wzajemne rozliczenia finansowe zostaną określone w porozumieniu pomiędzy województwem
wielkopolskim a gminą Trzcianka. Mówca poinformował, że 19 kwietnia br. Burmistrz
Trzcianki już rozstrzygnął przetarg i wyłonił wykonawcę na to zadanie. Jak to się ma do
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ewentualnego porozumienia, które ma określić, sposób realizacji oraz wzajemne rozliczenia?
Na poprzedniej Sesji podjęto uchwałę o wsparciu tego zadania środkami z budżetu
województwa wielkopolskiego, ale jak możemy określić sposób realizacji, jak to zadanie jest
już przez wykonawcę realizowane. Radny podkreślił, że obwodnica Trzcianki jest tematem,
w który jest bardzo zaangażowany od początku bieżącej kadencji. Przypomniał, że też odbyło
się spotkanie w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w którym
uczestniczył wraz z Posłem Krzysztofem Czarneckim w grudniu ubiegłego roku. Spotkali się z
Burmistrzem Trzcianki. Radny zaznaczył, że zadanie jest bardzo ważne z punktu widzenia
rozwoju Trzcianki, przyszłości tego miejsca oraz tej części Wielkopolski. Wniosek co do zmian
w porządku obrad radny uzależni od odpowiedzi Zarządu na przedstawione przez mówcę
wątpliwości. Na zakończenie dodał, że ruszył program rządu Prawa i Sprawiedliwości
dotyczący funduszu rozwoju dróg i tam jest nabór też na zadania obwodnicowe. Radny
zaznaczył, że będzie składał interpelację w sprawie złożenia wniosku w tej sprawie.
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak wyjaśnił,
że uchwała w sprawie przekazania pieniędzy na zadanie realizowane wspólnie, w sprawie
przygotowania koncepcji obwodnicy Trzcianki da możliwość przekazania fizycznie pieniędzy.
Do tego wymagana jest właśnie tego typu umowa, tego typu porozumienie. Natomiast mówca
nie chciał komentować dlaczego już teraz Burmistrz Trzcianki rozstrzygnął przetarg na
wykonanie tego zadania.
Radny Adam Bogrycewicz ma tylko wątpliwość, czemu ta uchwała, która jest teraz
proponowana, nie była w zestawieniu z poprzednią uchwałą. Mówca zwracał uwagę na zapisy
w zakresie uzasadnienia, że pewne rzeczy związane z realizacją będą dopiero uzgadniane,
a proces już się toczy. Niemniej przyjął wyjaśnienie i w związku z tym nie zgłosił żadnego
wniosku.
Przewodnicząca Małgorzata Waszak-Klepka poprosiła o poszerzenie porządku obrad
o punkty:
 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Przedsiębiorcy POLBUD POLAK Sp.
z o.o. z siedzibą w miejscowości Mogilniki o zmianę zapisów w uchwale Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego – jako 28
A – wniosek uzyskał większość:
za: 33,
przeciw: 0,
wstrzymujące: 2.
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 Informacja o przyjęciu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały
„Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 20212030” – jako 28 B – wniosek uzyskał większość:
za: 32,
przeciw: 0,
wstrzymujące: 1.

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:

powierzenia

zadania

własnego

Województwa

zadania

własnego

Województwa

zadania

własnego

Województwa

Wielkopolskiego Gminie Borek Wielkopolski.
7.

Podjęcie

uchwały

w

sprawie:

powierzenia

Wielkopolskiego Gminie Koźmin Wielkopolski.
8.

Podjęcie

uchwały

w

sprawie:

powierzenia

Wielkopolskiego Gminie Trzcianka.
9.

Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg
krajowych
i pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630
"Turystyka").
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11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Wijewo na zadanie z zakresu infrastruktury
sportowej (lekkoatletycznej), realizowane w 2021 roku (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania
inwestycyjne realizowane w 2021 roku w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926
„Kultura Fizyczna”).
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 utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w Koninie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego:
Gminie Pobiedziska, Gminie Kleczew, Gminie Krzywiń.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu
komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora
Oddziału Radioterapii Onkologicznej I Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej
przy Centrum Rehabilitacji im. prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Leczenia
Uzależnień w Charcicach.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu
Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy
w Wolicy.
20. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji
zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2020 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zadań, na które w 2021 roku przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi
województwa.
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22. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie
dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Borek Wielkopolskiorganizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie.
23. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie
dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Koźmin Wielkopolski organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim.
24. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie
dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków - organizatorowi
Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie.
25. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie
dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Mieścisko - organizatorowi
Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.
26. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie
dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Żerków - organizatorowi
Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie.
27. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie
dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Ostrzeszowskiemu organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach.
28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego.
28 A. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Przedsiębiorcy POLBUD
POLAK Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Mogilniki o zmianę zapisów w uchwale
Sejmiku

Województwa

Wielkopolskiego

w

sprawie

Powidzkiego

Parku

Krajobrazowego.
28 B. Informacja o przyjęciu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze
uchwały „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na
lata 2021-2030
29. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie
pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
30. Interpelacje i zapytania radnych
31. Zamknięcie posiedzenia.
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Ad 3. Wybór sekretarzy obrad.
Sekretarzami obrad zostali wybrani przy głosach:
za: 33,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Radni: Jan Grzesiek oraz Adam Cukier.

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.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 25,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 12.
Uchwała nr XXIX/524/21 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.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 25,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 11.
Uchwała nr XXIX/525/21 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia zadania własnego Województwa
Wielkopolskiego Gminie Borek Wielkopolski.
Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 35,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXIX/526/21 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia zadania własnego Województwa
Wielkopolskiego Gminie Koźmin Wielkopolski.
Przewodnicząca Małgorzata Waszak-Klepka poinformowała, że do uchwały
załączone są pozytywne opinie Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 36,
przeciw: 0,
wstrzymuje się: 0.
Uchwała nr XXIX/527/21 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia zadania własnego Województwa
Wielkopolskiego Gminie Trzcianka.
Radny Adam Bogrycewicz nawiązał do wcześniejszego wystąpienia z początku sesji
w tej sprawie. Jesteśmy po rozstrzygnięciu właśnie przetargu, po podpisaniu umowy.
Zaznaczył, ze kwota okazała się niższa niż zakładano. Na komisji mówiono o finansowaniu
tego zadania 50/50. Z założeń mówcy wynika, że zostanie 60 tys. zł. Zaproponował zatem
większy procentowo udział województwa, aby wesprzeć samorząd gminy Trzcianka lub też te
pozostałe 60 tys. zł. wydatkować w ramach dróg wojewódzkich gminy Trzcianka. Poprosił
Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka o ustosunkowanie się do tej propozycji. Zapytał też co
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z nasypem, z wyjazdem w kierunku Czarnkowa na drodze 178. Jak w dalszym etapie będzie ta
droga naprawiana.
Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wolał nie składać żadnych deklaracji, ponieważ
to decyzja Zarządu. I gdy zostanie podjęta decyzja co zrobić z zaoszczędzoną kwotą to wtedy
Zarząd zwróci się z tym do Sejmiku. Co do remontowanej drogi, to mówca przyznał, że musi
bliżej zapoznać się ze sprawą i wtedy będzie mógł odpowiedzieć.
Radny Adam Bogrycewicz zwrócił uwagę, że to jest sytuacja szczególna, nie jest to
przetarg organizowany przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Ponownie poprosił
o rozważenie zachowania proporcji 50/50, skoro przetarg wyszedł taniej.
Wicemarszałek Wojciech Jankowiak odpowiedział, że Zarząd rozważy tę propozycję.
Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 34,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 1.
Uchwała nr XXIX/528/21 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do
kategorii dróg krajowych i pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.
Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączona jest pozytywna opinia
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która uznała skargę za bezzasadną.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 36,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXIX/529/21 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630
"Turystyka").
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Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 36,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXIX/530/21 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Wijewo na zadanie z zakresu infrastruktury
sportowej (lekkoatletycznej), realizowane w 2021 roku (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
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.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 35,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXIX/531/21 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania
inwestycyjne 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.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 36,
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przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXIX/532/21 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.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 37,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXIX/533/21 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 14.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla

Dorosłych w Koninie.
Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 38,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXIX/534/21 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego:
Gminie Pobiedziska, Gminie Kleczew, Gminie Krzywiń.
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Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 37,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXIX/535/21 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego
do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Ordynatora Oddziału Radioterapii Onkologicznej I Wielkopolskiego Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.
Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 36,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXIX/536/21stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
działającej przy Centrum Rehabilitacji im. prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.
Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 35,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
12

Uchwała nr XXIX/537/21stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi
Leczenia Uzależnień w Charcicach.
Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 36,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXIX/538/21 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu

Ad 19.

Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób
Płuc i Gruźlicy w Wolicy.
Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 36,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXIX/539/21 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad 20.

Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji na wielkopolskim rynku pracy

i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2020 roku.
Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
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za: 36,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 1.
Uchwała nr XXIX/540/21 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad 21. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zadań, na które w 2021 roku przeznacza
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane
samorządowi województwa.
Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz opinia uchwała Nr I/1/2021 Wojewódzkiej
Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia zadań, na które w 2021 roku
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przekazane samorządowi województwa – Rada opiniuje pozytywnie projekt uchwały.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 34,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXIX/541/21 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad 22. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej
w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Borek Wielkopolskiorganizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie.
Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 35,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
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Uchwała nr XXIX/542/21 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad 23. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej
w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Koźmin
Wielkopolski - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie
Wielkopolskim.
Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 37,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXIX/543/21 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad 24. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej
w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie.
Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 35,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXIX/544/21 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad 25. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej
w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Mieścisko organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.
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Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 36,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXIX/545/21 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad 26. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej
w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Żerków organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie.
Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 36,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXIX/546/21 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad 27. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej
w

formie

dotacji

celowej

przez

Województwo

Wielkopolskie

Powiatowi

Ostrzeszowskiemu - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach.
Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 35,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
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Uchwała nr XXIX/547/21 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Ad 28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 36,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 1.
Uchwała nr XXIX/548/21 stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

28 A. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Przedsiębiorcy POLBUD
POLAK Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Mogilniki o zmianę zapisów w uchwale
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
Przewodnicząca poinformowała, że do uchwały załączone są pozytywne opinie Komisji
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 34,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 4.
Uchwała nr XXIX/549/21 stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

28 B. Informacja o przyjęciu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze
uchwały „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata
2021-2030.
Radny Adam Bogrycewicz zwrócił uwagę, że w poprzednim punkcie wyświetlił mu
się inny wynik głosowania niż odczytany przez Przewodniczącą. Poprosił o sprawdzenie
wyników. Przewodnicząca po sprawdzeniu przyznała, że się przejęzyczyła i źle odczytała
wyniki.
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Radna Zofia Szalczyk w imieniu całego Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa
Ludowego podziękowała za podjęcie tego zagadnienia i nawiązała do wcześniejszych
doświadczeń w tymże zakresie. Już w 2011 roku m.in. z inicjatywy PSL-u została podjęta
uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie
przyjęcia Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych. Uchwała przyjęta jednogłośnie
i do tej uchwały wielokrotnie później Sejmik odnosił się w poszczególnych uchwałach
budżetowych, przeznaczając środki finansowe na wsparcie OSP. Według wiedzy mówczyni
łącznie zostało z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na wsparcie straży
pożarnych około 30 000 000 zł, w szczególności na zakup samochodów lekkich oraz urządzeń
hydraulicznych. Jak wiemy z naszych kontaktów w terenie, że ta pomoc samorządu
Województwa Wielkopolskiego była bardzo dobrze odbierana przez społeczności lokalne, ale
przede wszystkim przez samych strażaków i ten program dzisiaj nam przedstawiony także
wpisuje się w koncepcję dalszego wsparcia finansowego, jakże ważnej dla naszego regionu,
organizacji. Organizacji, która działa społecznie na rzecz ochrony zdrowia, naszego życia, na
rzecz ochrony mienia przed pożarami, wspiera rozwój lokalny, przyczynia się do zachowania
dziedzictwa kulturowego, do krzewienia kultury fizycznej. Zakres działania OSP znacząco
wykracza poza obszar zadań ratowniczych. Potencjał OSP służy rozwojowi lokalnych
środowisk. I to dobrze, że nadal Województwo Wielkopolskie będzie wspierać z naszego
budżetu tę społeczność. Samorząd Województwa Wielkopolskiego naprawdę wspiera tą
społeczność, która, jak oni sami mówią, pracują Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.
Radny

Robert

Popkowski

również

podziękował

Zarządowi

Województwa

Wielkopolskiego za taką uchwałę. W ostatnich latach strażacy bardzo często mówili o tym, że
te środki są coraz mniejsze, więc z tego powodu chociażby Program Rozwoju Ochotniczych
Straży Pożarnej przedstawiony w uchwale przez Zarząd Województwa faktycznie wnosi
bardzo dużo środków potrzebnych na rozwój OSP. Mówca jest przekonany o tym, że te środki
zostaną dobrze wydatkowane.
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak podziękował Pani Radnej
Zofii Szalczyk za obszerny głos na temat naszych działań w kwestii wsparcia dla Ochotniczych
Straży Pożarnych. Tutaj oczywiście jesteśmy zgodni od lat w tej kwestii jako koalicja Platformy
Obywatelskiej i PSL-u, bo uważamy, że Ochotnicze Straże Pożarne są tym elementem systemu
bezpieczeństwa, który jest najbliżej mieszkańców i reaguje często w pierwszej kolejności.
Mówca powiedział, że to, że mamy taką tradycję wsparcia, to jest efekt dobrych relacji zarówno
z poprzednim prezesem wojewódzkim, śp. Stefanem Mikołajczakiem i naszych wielu rozmów,
jak i z obecnym prezesem Eugeniuszem Grzeszczakiem, bo tutaj to zrozumienie jest obopólne
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to jest podstawa do tego, żebyśmy ten program rozwijali. Program nie będzie głosowany przez
Sejmik, jest on przyjmowany na poziomie zarządu województwa, natomiast na poziomie
Sejmiku co roku przeznaczamy określone kwoty na wsparcie dla Ochotniczych Straży
Pożarnych, jak również staramy się zadysponować środki jako zarząd z Regionalnego
Programu Operacyjnego, tak się stało w poprzedniej perspektywie. Marszałek nie wie, czy tak
będzie w nowej perspektywie, ale jeśli będą takie możliwości i szanse, to oczywiście będziemy
chcieli też z unijnych funduszy udzielić wsparcia Ochotniczym Strażom Pożarnym. Kwestie
zakresu na co te pieniądze są przeznaczane oczywiście uzgadniamy na bieżąco. W tym roku
wg naszych uzgodnień mają być to zakupy drobnego sprzętu, nie pojazdów, ponieważ pojazdy
kupowaliśmy każdego roku w poprzednich latach. Teraz wskazano, że największe potrzeby są
jeśli chodzi o drobniejsze sprzęty i też wyposażenie osobiste strażaków, więc na ten cel
będziemy przeznaczać pieniądze. Na dzisiejszej Sesji podjęliśmy część decyzji finansowych,
jeszcze będzie uzupełnienie na kolejnej Sesji tak, aby tę kwotę dla OSP na ten rok zwiększyć
do 2 000 000 zł. Zdaniem mówcy w zakresie tych uzgodnień to będzie ta kwota, która pozwoli
zabezpieczyć bieżące potrzeby. Także tutaj nasza polityka wspólna koalicyjna od lat jest
zgodna, jednolita w tym zakresie i konsekwentna.
Radny Jarosław Maciejewski wypowiedział się jako sekretarz jednostki niedużej
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej, która oczywiście też marzy o doposażeniu,
o wyposażeniu w nowy samochód. Podkreślił, ze możemy zobaczyć jak ważną rolę te jednostki
spełniają w środowiskach lokalnych wtedy, kiedy ci strażacy przyjeżdżają pierwsi do zdarzeń
różnego rodzaju, czy to zdarzeń drogowych, czy to zdarzeń losowych. To właśnie na terenach
wiejskich Ochotnicze Straże Pożarne są podstawowym punktem zabezpieczenia pracy.
Ochotnicze Straże Pożarne są dopełnieniem tego, co powinny wykonywać zawodowe jednostki
Straży Pożarnej, ale „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” - to przyświeca każdego dnia
właśnie tym strażakom. Doposażenie ich w sprzęt, doposażenie ich w odpowiednie samochody,
w odpowiednie zabezpieczenia osobiste, to ważny element. Za to wszystko mówca
podziękował zarządowi w imieniu wszystkich strażaków. Podkreślił ciężką pracę i poświecenie
ochotników. Dodał, że OSP stanowi ważny element funkcjonowania lokalnego społeczeństwa.
Na koniec poprosił o jak największe wspieranie tych działań, bo same jednostki zawodowe, jak
przyznają, nie są w stanie wypełnić roli zabezpieczenia środowisk lokalnych i bez jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych byłoby to dla nich właściwie niemożliwe.
Radny Henryk Szymański przyłączył się do głosów przedmówców. Jako były
burmistrz powiedział, że korzystał ze środków z poprzedniego programu. Dodał, że strażacy
OSP z gminy Grodzisk Wielkopolski na pewno nigdy nie zapomną o prezesie panu Stefanie
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Mikołajczaku. Był to wzór do naśladowania i jeżeli chodzi o sprawy strażaków, OSP, mogliśmy
się zwracać do niego jako burmistrzowie, wójtowie i zawsze otrzymywaliśmy pomoc.
Na koniec podziękował całemu Zarządowi za poprzedni program działania.
Wicemarszałek Krzysztof Grabowski wypowiedział się jako Wiceprezes Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Podziękował w imieniu
wszystkich druhen, druhów, strażaków z całej Wielkopolski za ten program, który realizowany
jest od 2012 roku, za tak wiele zdarzeń pozytywnych. W tym za możliwość doposażenia
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w naszym województwie. Podziękował także za to,
że program będzie kontynuowany i udało się go przyjąć do 2030 roku. Podziękowania złożył
w imieniu wszystkich strażaków ochotników z Wielkopolski, ale również w imieniu Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego, w imieniu druha Prezesa Eugeniusza Grzeszczaka, że odbierają to
również jako prezent z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka, który przypada 4 maja.
Na koniec poprosił o dalsze wsparcie.
Radny Adam Bogrycewicz dołączył się do podziękowań. Mówca sam doświadczył
pomocy strażaków. Podkreślił ogromną rolę prospołeczną Ochotniczych Straży Pożarnych.
W małych miejscowościach wiejskich Ochotnicze Straże Pożarne są tym elementem
kulturotwórczym. To remizy, których modernizacji potrzebujemy jeszcze w Wielkopolsce,
w niektórych przypadkach są miejscami, gdzie zaczyna się życie społeczne, co jeszcze
pamiętamy z czasów, kiedy nie było pandemii – na wszelkich festynach wiejskich, na
dożynkach, zawsze można było liczyć na strażaków po pierwsze, jeśli chodzi o zabezpieczenie
tych imprez, ale po wtóre, jako atrakcję dla dzieci, dla młodzieży, także działania edukacyjne
z zakresu pierwszej pomocy, z zakresu bezpieczeństwa. Należy wskazać na zaangażowanie
Ochotniczych Straży Pożarnych w działalność naszą codzienną, porządkową. W ostatnich
latach straże ochotnicze są dynamicznie modernizowane z jednej strony poprzez wsparcie
samorządu województwa wielkopolskiego, ale z drugiej strony przez też ogromne wsparcie
rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jelczy czy Starów już prawie nie uświadczymy w jednostkach
w krajowym systemie i trzeba w tym kierunku działać, musi ten sprzęt być niezawodny. Należy
wszystko dostosowywać do potrzeb, jakie zgłaszają Ochotnicze Straże Pożarne, to oni są
ekspertami. Zaapelował o jak najwięcej wsparcia dla strażaków.
Radny Adam Cukier dodał, że jest to ważny temat. W terenie nie da się wygrać
żadnych wyborów samorządowych bez Ochotniczych Straży Pożarnych i dlatego też widać jak
tutaj wszyscy zabierają głos i tak maślą. Dodał, jako mieszkaniec gminy Siedlec, która liczy
12,5 tys. mieszkańców, że do Ochotniczej Straży Pożarnej należy ponad 1100 osób. W gminie
na 25 wiosek jest 15 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 4 są w systemie
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krajowym. Ochotnicze Straże Pożarne to jest taka organizacja, która przyciąga do siebie dzieci
i młodzież. Zaangażowanie dzieci i młodzieży w Ochotnicze Straże Pożarne jest no wyjątkowe.
Jeszcze raz podziękował samorządowi wielkopolskiemu za ten program.
Radny Henryk Szopiński przyłączył się do słów poprzedników. Zaznaczył, że środki
są dzielone sprawiedliwie i transparentnie. Włączone w podział tych środków był Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych. Zwrócił uwagę na to co zostało wypunktowane w raporcie,
a więc demografia. Strażaków jest coraz mniej i nawet wtedy najlepsze wyposażenie strażnic,
najlepsze samochody i najlepsze sprzęt same nic nie zrobią bez ludzi. Będzie trzeba niedługo
stworzyć program pomagający w tej kwestii. Mówca życzył wszystkim, aby tych strażaków
nigdy nie zabrakło.
Radny Robert Popkowski dodał, ze głosy są wspólne i zgodne. Wspomniał o sprzęcie
lekkim, o którym mówił Marszałek, a także o prawie 2 mln zł z Ministerstwa Sprawiedliwości
na Ochotnicze Straże Pożarne. Wspomniał też o młodzieży, ale mówca zastanawiał się, czy
można by stworzyć fundusz pomagający najmniejszym dzieciom, które w przyszłości być może
zostaną strażakami.

29. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego
w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości.

Ad 30. Interpelacje i zapytania radnych
- Radny Marek Sowa złożył zapytanie w sprawie zaawansowania prac związanych
z II etapem naboru Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej
"Kolej+" do roku 2028.
Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wyjaśnił, że z 5 projektów które zostały
zakwalifikowane do dalszego postępowania w ramach Kolei+, dla wszystkich ogłoszono
przetargi

na

wykonanie

koncepcji

programowo-przestrzennej.

Z

zainteresowanymi

samorządami podjęto rozmowy i zapadła decyzja o współfinansowaniu tych przedsięwzięć.
50% ponosi województwo, pozostałą część gminy i powiaty. Termin przygotowania
dokumentacji to listopad tego roku. Łączna wartość projektów przekracza 2,5 mld zł.
Województwo będzie musiało pokazać w Wieloletniej Prognozie Finansowej, że na ten cel
będzie dysponować kwotą ok. 400 mln zł. Pozostaje pytanie, czy będzie województwo na to
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stać i trwają rozmowy, czy już na tym etapie należy wykazywać, że takie środki będą
zabezpieczone.
- Radny Adam Bogrycewicz wspomniał, że nie otrzymał jeszcze odpowiedzi na
interpelację w sprawie propozycji zmiany uchwały zarządu, w kontekście dojazdów do gruntów
rolnych. Złożył też zapytanie w sprawie finansowania podmiotów leczniczych na obszarze
regionu pilskiego (według klasyfikacji NUTS 3).
- Poprosił też Zarząd Województwa o podjęcie działań w kierunku skorzystania ze
środków rządowych w kontekście kolejnego programu infrastrukturalnego - wsparcie budowy
obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich. Nabór będzie trwał do 20 maja, a maksymalne
dofinansowanie wyniesie 100 mln zł. Radny zgłosił to w kontekście obwodnicy Trzcianki.
Podkreślił też, że środki rządowe wydatkowane są według potrzeb, a nie klucza partyjnego.
Wicemarszałek Wojciech Jankowiak poruszył też temat budowy obwodnic. Zarząd
wie, że taki program został ogłoszony. Można zgłosić maksymalnie trzy projekty i odpowiednie
analizy są wykonywane. W przypadku niektórych obwodnic województwo jest już gotowe do
realizacji. Wspomniana Trzcianka jest obecnie na początku inwestycji. czas do realizacji tego
przedsięwzięcia to minimum dwa lata. Decyzja, które projekty zostaną zgłoszone jeszcze nie
została podjęta.
Radny Adam Bogrycewicz podziękował przedmówcy za odpowiedź. Dodał też,
że z jego wiedzy w przypadku tego programu może być zgłoszony program wieloletni, który
jeszcze nie jest przygotowany. Jeżeli by się to potwierdziło, to uważa, że najlepiej byłoby
forsować realizację obwodnicy Trzcianki.
- Radny Adam Bogrycewicz zwrócił też uwagę na ekspozycję na budynku Urzędu
Marszałkowskiego podziękowań dla pracowników służby zdrowia. Radny zaznaczył, że ma
sygnały od mieszkańców wskazujące, że nie są to zdjęcia autentycznych lekarzy. Uważa,
że powinno się pozyskać autentyczne zdjęcia, a nie wykorzystywać te z banku zdjęć.
- Radny Jerzy Lechnerowski poprosił radnych wnioskujących o odwołanie radnego
marka Goli z funkcji Wiceprzewodniczącego o wycofanie wniosku. Mówca zaznaczył, że też
jest członkiem rady społecznej i także miał propozycje szczepienia. Przyznał, że odmówił
z uwagi na zaskoczenie, ale umówił się na kolejny wolny termin. Radny nie pomyślał, że to
może być potraktowane jako coś złego. Uznał, że należy zakończyć ten temat i wycofać
wniosek.
Radny Adam Bogrycewicz jako jeden z wnioskodawców zaznaczył, że w samorządzie
jest się dla mieszkańców. Uznał, że radny Marek Gola skorzystał z dobra, które mu się nie
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należało. Zaznaczył też, że radny Jerzy Lechnerowski odmówił. W tamtym okresie było mało
szczepionek i nie może być tak, że radny korzysta z dóbr luksusowych, narażając Sejmik
Województwa na szwank. Nie nalega na rezygnację, z funkcji radnego, ale tak zaszczytna
funkcja jak Wiceprzewodniczący Sejmiku Wielkopolskiego powinna zobowiązywać do
wysokich standardów.
Radny Jerzy Lechnerowski dodał tylko, że uważa, iż radny Marek Gola zrobił to
nieświadomie.
Radny Adam Bogrycewicz dodał, że automat uciął mu głos. Radny zaznaczył,
że odpowiedź z Biura Prawnego nie wyraża jednoznacznej opinii, czy takie narzędzie jest
właściwe. Poprosił, aby to Pani przewodnicząca odbierała głos, ponieważ jest przekonany,
że wtedy miałby prawo dokończyć wypowiedź.
Przewodnicząca Małgorzata Waszak-Klepka zgodziła się, że automat jest tylko
narzędziem, który wypełnia zapisy uchwały. To udogodnienie znacznie usprawnia prowadzenie
sesji.
Radny Marek Sowa zgodził się z przedmówcą w sprawie technicznej. Poprosił
o rezygnację z automatycznego wyłączania mikrofonu. W sprawie radnego marka Goli, uznał,
że decyzję o odwołaniu powinien podjąć sejmik.
Radny Krzysztof Dembiński zaznaczył, że jeżeli radny Marek Gola skorzystał
bezmyślnie z oferty szpitala, to należy się zastanowić, czy chcemy mieć takiego
Wiceprzewodniczącego. mówca uznał, że każdy może popełnić błąd, ale należy ponieść
konsekwencje.
Radny Jerzy Lechnerowski wyjaśnił, że nie powiedział “bezmyślnie” tylko
“nieświadomie”. Radny Krzysztof Dembiński przyznał, że przedmówca użył innego
określenia.

- Radny Zbigniew Czerwiński złożył zapytanie w sprawie p. o z-cy Dyrektora
ds. Lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu oraz
interpelację w sprawie udostępnienia na stronie internetowej projektów uchwał Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego.

- Radna Ewa Panowicz złożyła interpelację w sprawie usunięcia / przesunięcia słupa,
znajdującego się na chodniku na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 67 we wsi Lipno k/ Leszna.
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- Radna Zofia Itman złożyła następujące interpelacje:
o w sprawie pogarszającego się stanu drogi wojewódzkiej nr 266,
o w sprawie pogarszającego się stanu drogi wodnej Konin – granica województwa (Kanał
Morzysławski na odcinku Konin Grójec – Konin Pątnów oraz Kanał Ślesiński od
granicy Jeziora Ślesińskiego do granicy województwa) w ciągu Kanału Warta – Gopło,
o w sprawie remontu Kanału Grójeckiego.

Ad. 31. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Małgorzata Waszak-Klepka
zamknęła XXIX Sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Protokół sporządzili:
Patryk Szczechowiak
Małgorzata Ziarnek
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