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PROTOKÓŁ NR XXXV/21
XXXV sesji Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z 25 października 2021 r.
XXXV sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji odbyła się
25 października 2021 r. o godz. 12:00 w Sali sesyjnej siedziby Samorządu Województwa
Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34 w Poznaniu.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
Obrady

otworzyła

Małgorzata

Waszak-Klepka

Przewodnicząca

Sejmiku

Województwa Wielkopolskiego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Przywitała
wszystkich uczestników Sesji – Radnych oraz gości.
W Sesji brało udział 37 Radnych Województwa Wielkopolskiego.

2. Przedstawienie życiorysu oraz dorobku pracy Księdza Wacława Blizińskiego (18701944) – polskiego duchownego, proboszcza w podkaliskiej parafii we wsi Lisków, który
odegrał znaczącą rolę w rozwoju spółdzielczości na ziemiach Wielkopolski.
Przewodnicząca poinformowała, że z inicjatywy Wicemarszałka Województwa
Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego gośćmi są Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jana
Adam Kłysz oraz Wójt Gminy Lisków Pani Maria Krawiec, którzy przedstawili życiorys oraz
dorobek pracy Księdza Wacława Blizińskiego.

3. Wręczenie medali z okazji 40-lecia Polskiego Związku Działkowców.
Podziękowania za dotychczasowa współpracę złożył Pan Zdzisław Śliwa Prezes
Okręgu Działkowców w Poznaniu. Wręczono także medale z okazji 40-lecia Polskiego
Związku Działkowców.

4. Przyjęcie porządku obrad
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zaproponowała poszerzenie
porządku obrad o punkty:
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 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na
realizację przedsięwzięć w ramach konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie” – na
wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Porządek obrad został
poszerzony o ww. punkt (37 A) głosami:
za: 34,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 2.
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Premiera Rządu RP w sprawie wzrostu
cen energii w Polsce – na wniosek Komisji Gospodarki. Porządek obrad został
poszerzony o ww. punkt (37 B) głosami:
za: 27,
przeciw: 4,
wstrzymujących: 5.
 Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego.– na wniosek Komisji Rewizyjnej. Porządek obrad
został poszerzony o ww. punkt (37 C) głosami:
za: 32,
przeciw: 1,
wstrzymujących: 2.
Radny Zbigniew Czerwiński zaproponował wycofanie punktu 36 Podjęcie uchwały
w sprawie podjęcia apelu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie środków
finansowych dla województwa wielkopolskiego przeznaczonych na Pomoc Techniczną
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 do wysokości
zapewniającej obsługę Programu w okresie przejściowym. W jego ocenie można próbować
załatwić tę kwestię metodami dyplomacyjnymi.
Wicemarszałek Krzysztof Grabowski podkreślił, że proponowane stanowisko Sejmiku
nie jest polityczne, tylko merytoryczne i dotyczy naszej walki o środki, które są nam potrzebne
do wdrażania PROW jeszcze w trwającej perspektywie unijnej. Zależy nam na tym by uzyskać
te dodatkowe środki. Przypomniał, że w perspektywie 2014-2020 otrzymujemy zadania
delegowane i musimy wdrożyć te zadania na kwotę blisko 100 mln Euro. Są to zadania
dodatkowe. Nie jest ujmą, że Sejmik walczy o środki dla Wielkopolski. Przypomniał,
że wystąpił m.in. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i parlamentarzystów o wsparcie w tym
zakresie. Musimy zdawać sobie sprawę, że jeśli nie otrzymamy tych dodatkowych środków,
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będziemy musieli wyłożyć je z własnego budżetu. Póki trwają rozmowy, warto przyjąć takie
stanowisko. Nie chcemy występować przeciwko rządowi, tylko zawalczyć o to, co powinniśmy
uzyskać, proporcjonalnie do wdrażanych środków. Zastosowany przelicznik jest bez kryteriów
– ci którzy wydali więcej, dostali więcej, a ci oszczędni mniej. Nie jest to kwestia polityczna.
Mocny głos w Sejmiku były wsparciem podjętych już przez Zarząd działań w tej kwestii.
Radny Henryk Szymański poinformował, że Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego
i Współpracy Międzynarodowej projekt tejże uchwały przyjęty był jednogłośnie.
Wniosek Radnego Zbigniewa Czerwińskiego nie uzyskał większości głosów za:
za: 13,
przeciw: 22,
wstrzymujących: 1.

Porządek obrad:
1.

Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.

2.

Przedstawienie życiorysu oraz dorobku pracy Księdza Wacława Blizińskiego (1870-1944)
– polskiego duchownego, proboszcza w podkaliskiej parafii we wsi Lisków, który odegrał
znaczącą rolę w rozwoju spółdzielczości na ziemiach Wielkopolski.

3.

Wręczenie medali z okazji 40-lecia Polskiego Związku Działkowców.

4.

Przyjęcie porządku obrad.

5.

Wybór sekretarzy obrad.

6.

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 (wraz z autopoprawką).

7.

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(wraz z autopoprawką).

8.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy
Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
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9.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Samorządu Województwa
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2022.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Poznaniu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia
w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu
terytorialnego w ramach IX edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Wapno dotacji celowej na realizację
przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie zagrożeniom geośrodowiskowym wywołanym
katastrofalnym zatopieniem kopalni soli w Wapnie dla ochrony środowiska oraz
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i infrastruktur”.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Wsparcia
Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej gminie Jaraczewo na zadanie inwestycyjne realizowane
w 2021 roku w ramach Programu "Kulisy kultury".
15. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na realizację
zadania z zakresu kultury.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej - dawnej drogi
krajowej nr 11, przebiegającej od początku obwodnicy Kępna do włączenia łącznika drogi
S11 od węzła Baranów do starej drogi krajowej nr 11.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia przez Województwo Wielkopolskie pomocy
finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Wielkopolskiemu Biuru Planowania
Przestrzennego w Poznaniu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy
Województwem Wielkopolskim a Skarbem Państwa.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie.
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21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy
Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zakładu Leczenia
Uzależnień w Charcicach.
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej
przy Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.
24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej
przy Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach.
25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej
przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.
26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej
przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka"
im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.
27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej
przy Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza
Zeylandów w Poznaniu.
28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej
przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.
29. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej
przy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu.
30. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej
przy Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.
31. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej
przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.
32. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej
przy Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc
i Gruźlicy w Wolicy.
33. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej
przy Wojewódzki Szpitalu Zespolonym w Lesznie.
34. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej
przy Centrum Rehabilitacji im. prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.
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35. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu
komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy
Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitalnego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.
36. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia apelu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
o zwiększenie środków finansowych dla województwa wielkopolskiego przeznaczonych
na Pomoc Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020 do wysokości zapewniającej obsługę Programu w okresie przejściowym.
37. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego.
37 A. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na
realizację przedsięwzięć w ramach konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie”.
37 B. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Premiera Rządu RP w sprawie
wzrostu cen energii w Polsce.
37 C. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego.
38. Publiczny transport zbiorowy w województwie wielkopolskim.
39. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
40. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz w sprawie
oświadczeń majątkowych złożonych przez wicemarszałków województwa, członków
zarządu

województwa,

samorządowych

skarbnika

jednostek

województwa,

organizacyjnych

oraz

kierowników
osób

wojewódzkich

wydających

decyzje

administracyjne w imieniu Marszałka Województwa.
41. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie
pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
42. Interpelacje i zapytania radnych
43. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 5. Wybór sekretarzy obrad.
Sekretarzami obrad zostali wybrani przy głosach:
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za: 36,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Radni: Jan Grzesiek oraz Krystyna Kubicka-Sztul.

Ad 6. 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 (wraz z autopoprawką).
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radny Zbigniew Czerwiński zaproponował wycofanie kwoty w dziale Kultura dla
Miasta Poznań w wysokości 200 tys. zł. na pomoc w organizacji konferencji i obchodów
rocznicowych 11 listopada przez miasto i przeznaczenie 100 tys. zł. na pomoc dla Filharmonii
Poznańskiej i 100 tys. zł. dla Teatru Nowego na sfinansowanie widowisk na terenie
Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem obszaru północno-zachodniego.
Marszałek Marek Woźniak jest przeciwny temu wnioskowi. Ideą jest wspólne
uczczenie 11 listopada z samorządem miasta oraz powiatu poznańskiego. Miasto wystąpiło
z taką inicjatywą. Z racji remontu sceny Teatru Wielkiego województwo nie będzie
organizować koncertu, stąd wspólne przedsięwzięcie.
Radny Adam Bogrycewicz powiedział, że w Prawie i Sprawiedliwości są nauczeni
oglądać każdą złotówkę jeżeli chodzi o publiczne pieniądze. Poparł poprawkę zgłoszoną przez
Radnego Zbigniewa Czerwińskiego. Dodał, że budżet miasta jest ponad dwukrotnie większy
niż województwa. Mówca w 2019 roku podnosił temat pomocy bibliotece publicznej w Pile
i wtedy w odpowiedzi poinformowano, że nie jest to instytucja samorządu województwa, więc
nie będzie wsparta. Teraz proponuje się wydanie 200 tys. zł na koncert i debatę jako wsparcie
dla najbogatszego samorządu w Wielkopolsce. W uzasadnieniu jest napisane, że to wsparcie na
realizacje zadania własnego Miasta Poznania. Radny na posiedzeniu Komisji Kultury podniósł
kwestię, iż najpierw opiniowano uchwałę, a dopiero potem wniosek budżetowy. Radny dopytał
też o konkretne wydatkowanie tych pieniędzy. Okazało się, że samorząd województwa nie
otrzymał takiego kosztorysu. Jeżeli nie wiemy na co zostaną wydatkowane przekazane
pieniądze, to takie działanie jest nieodpowiedzialne. Mowa jest też o debacie, która
w rozumieniu mówców jest ścieraniem się różnych poglądów. Jeżeli zobaczymy kto został
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zaproszony to zauważymy obecność osób z jednego nurtu. Na koniec zawnioskował o przyjęcie
zaproponowanej przez Radnego Zbigniewa Czerwińskiego poprawki.
Radna Mirosława Rutkowska-Krupka poinformowała, że była obecna na Komisji
Budżetowej, gdzie Radny Zbigniew Czerwiński zgłosił swój wniosek. Opera poznańska ma
w tym roku do wydatkowania 1,3 mln zł. Podała dokładne dane odnośnie wysokości
poszczególnych dotacji dla teatru. Teatr wykorzysta to na 8 spektakli w listopadzie i 10 na
grudzień. Filharmonia natomiast otrzymała ponad 3 mln zł. Na odpowiednio 3 i 7 koncertów w
poszczególnych miesiącach. Nie ma też możliwości dołożenia im zadań wyjazdowych. Dodała
jednocześnie, że z uwagi na koronawirusa, grozi nam kolejny lockdown. Uważa, że samorząd
powinien uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez miasto. Dodała, że zaproszono
wiele autorytetów z różnych dziedzin życia.
Radny Marek Sowa uznał, że najbardziej bulwersujący jest dla niego dobór osób
w debacie. Poprosił o listę osób biorących w niej udział i wtedy będzie widać jak jednostronny
jest dobór gości.
Radny Zbigniew Czerwiński podtrzymał swój wniosek. Uznał, że instytucje kultury
należące do województwa powinny być obecne na terenie całej wielkopolski i sądzi, że znajdą
możliwość na takie działanie. Podkreślił też, że Poznań jest w dobrej kondycji finansowej.
Dodał, iż w latach ubiegłych Prezydent Jacek Jaśkowiak zapraszając na obchody generała
Podchorskiego, mówił o wojnie domowej wywołanej przez nacjonalistyczne bandy i w obecnej
debacie spodziewa się podobnego pluralizmu.
Marszałek Marek Woźniak zaznaczył, że w tej dyskusji nie chodzi o pieniądze,
a o sprawy polityczne. Zwrócił się do Radnego Adama Bogrycewicza i jego wypowiedzi
o oglądaniu każdej złotówki. Dodał, że nie ma to zastosowania gdy mowa jest o spółkach
skarbu państwa, transakcji z instruktorami narciarskimi, handlarzami bronią i drukowaniu kart
do głosowania. W tamtych przypadkach mowa jest o milionach wydanych w kontrowersyjny
sposób. Zaznaczył, że w wypowiedziach mówiących o obchodach ponad podziałami oznacza
tak jak zaplanuje to Prawo i Sprawiedliwość. Wymienił też uczestników debaty m.in. ksiądz
Adam Boniecki, dominikanin Tomasz Dostatni, Agnieszka Holland, Aleksander Kwaśniewski,
prof. Marcin Matczak i prof. Anna Wolff-Powęska. W czasie koncertu interpretowane będą
wiersze m.ni. Wisławy Szymborskiej, Adama Zagajeckiego, a Maja Komorowska odczyta tekst
papieża Franciszka. Wymienił też artystów, którzy pojawią się na scenie. Co do finansów dodał,
że będzie podpisana umowa i nastąpi rozliczenie wszelkich kosztów.
Radny Adam Bogrycewicz również obawia się, że chodzi o politykę, dlatego nie chce
wydawać pieniędzy na wydarzenie, które nie będzie łączyć. Uznał, że przedstawione autorytety
nie są z kręgów narodowych, czy patriotycznych. Uznał, iż Agnieszka Holland zna się na filmie,
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natomiast wypowiadając się na tematy polityczne brzmi antypaństwowo. Ma też wątpliwości
co do osoby Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Dobór prelegentów daje wiele
wątpliwości. Mówca ma obawę, że dokładny kosztorys poznamy dopiero po samym
wydarzeniu.
Radny Leszek Bierła uznał, że w poprzednich kadencjach Marszałek zachowywał
dystans polityczny. Jako reprezentant Sejmiku nie powinien wypowiadać takich słów i ma od
tego ludzi. Zaapelował o przygotowanie ludzi, którzy będą za niego wypowiadać rzeczy, które
nie przystojną reprezentantowi Sejmiku.
Radny Andrzej Pichet stwierdził, że Marszałek o polityce mówił w kontekście doboru
gości, a nie o tym, że wydarzenie jest polityczne. Nie zgodził się ze stwierdzeniem, że popiera
on antypaństwowe wydarzenie. 11 listopada jest ważny dla wszystkich. Nie rozumie również
zarzutu co do złego doboru osób. Stwierdził, że może opozycję zadowoliłoby zaproszenie braci
Karnowskich. Ma wrażenie, że jest chęć obrzydzenia wydarzenia wszystkim, którzy chcą się
dobrze bawić i godnie świętować. Na zakończenie dodał, że chcąc zorganizować takie
wydarzenie są tam gdzie kiedyś Pani Wanda Traczyk, a opozycja tam gdzie jest Robert
Bąkiewicz.
Radny Adam Bogrycewicz stwierdził, że gdyby do zaproszonych gości doproszono
braci Karnowskich, czy redaktora Bronisława Wildsteina, prof. Zybertowicza to można by
mówić o debacie. Będą ścierać się wtedy punkty widzenia. W tej chwili jest prezentacja tylko
jednego nurtu. Uznał, że różnie można oceniać działania pana Bąkiewicza, ale w chwilach
próby podejmował się zadań, które mówca uznaje za szlachetne, jak chociażby obrona
kościołów, czy organizacja marszów niepodległości. Co do antypaństwowości to wyjaśnił,
że oczywiście nie miał na myśli święta 11 listopada, tylko sam koncert i debatę.
Za zgodą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Radny Marek Sowa zabrał głos po
raz trzeci i stwierdził, że debata to rozmowa gdzie osoby wymieniają się różnymi poglądami.
Zapytał dlaczego nie zaproszono osób mogących coś wnieść do debaty, tylko zaproszono osoby
prezentujące ten sam światopogląd?
Radna Zofia Itman przyłączyła się do wypowiedzi klubowych kolegów. Szkoda jej,
że obrzydzono tak ważną rocznicę dobierając jednostronnych prelegentów. Zaapelowała do
Marszałka o wzniesienie się ponad podziały. Osoba Prezydenta Kwaśniewskiego jest szokiem
dla mówczyni. Uznała, jednak, iż może to cecha demokracji, ale pod warunkiem, że będzie
równowaga i zaprosi się ważnych osób z drugiej strony.
Za zgodą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Radny Zbigniew Czerwiński zabrał
głos po raz trzeci i przywołał osobę byłego Przewodniczącego Sejmiku Lecha Dymarskiego.
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Mógłby on coś powiedzieć i zaświadczyć własnym przykładem, a zapraszany jest Prezydent
Kwaśniewski. Osoba Pana Dymarskiego zapewniłby odrobinę pluralizmu.
Marszałek Marek Woźniak stwierdził, że ma prawo prezentować różne poglądy
polityczne. Stara się zachować obiektywizm w kwestiach merytorycznych. Dodał, że nie mogą
inni wypowiadać się za niego. Uznał, że planowana impreza jest przeciwwagą dla nachalnej
propagandy serwowanej przez media publiczne. Zasugerował też oddzielenie tego co narodowe
od tego co nacjonalistyczne i starannie dobierać co jest patriotyczne. No chyba, że wzorem
współczesnego patrioty jest pan Bąkiewicz, który w jednej ręce trzyma różaniec, a w drugiej
kij baseballowy i broni drzwi kościoła przed kobietami. Współczuje takich wzorców, a także
lekkości oceny prelegentów zaproszonych na debatę. Dodał, że województwo nie jest autorem
tej listy. Solidarnościowe partycypowanie w kosztach oznacza pomoc w organizacji koncertu.
Uznał, że Prawo i Sprawiedliwość straciło możliwość oceny jaką kto ma przeszłość i czy jest
związany z lewicą, gdy duża ilość działaczy lewicy z czasów PRL jest członkami PiS i im nie
przeszkadzają. Poprosił o nie ferowanie takich ocen.
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Małgorzata WaszakKlepka ogłosiła 45-minutową przerwę, podczas której odbędzie się posiedzenie Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Komisją Budżetową, a następnie posiedzenie Komisji
Gospodarki.
Po wznowieniu posiedzenia Radny Adam Bogrycewicz wspomniał, że przedmówca
mówił o tym, że debata ta ma służyć walce o demokracje. Dodał, że dysponujemy w tym
momencie pieniędzmi publicznymi, a na mieszkańców składają się osoby o przeróżnych
przekonaniach. Mówca uważa, że takich działań nie należy finansować ze środków
publicznych. Uznał, iż demokracja jest w Polsce na dobrym poziomie. Dodał w kontekście
kościołów, że to pan Sławomir Nitras rekomendował opiłowywanie katolików. Uznał, że Pan
Bąkiewicz z pewnością otwierałby kościoły przed kobietami.
Radny Leszek Bierła wyjaśnił, że nie ogranicza Marszałkowi poglądów, ale należy to
robić z taktem. Marszałek powinien zachować dystans do pewnych spraw.
Radna Tatiana Sokołowska zaapelował, żeby nie psuć ludycznego święta.
Świętowania w spokoju i radości jak to jest w zwyczaju w Poznaniu. Jest to wzór dla całego
kraju, a szczególnie dla obchodów w Warszawie. Uznała, że patrząc na dobór gości debaty
został zachowany pluralizm.
Radna Ewa Panowicz stwierdzała, że pan Bąkiewicz znany jest z bicia kobiet. Uznała,
że Radni przywołujący tę postać w kontekście demokracji powinni złożyć mandat. Zacytowała
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też Agnieszkę Holland: jedyna forma uprawiania polityki jaką zna wasz szef a także wielu
polityków z obozu PiS żywi się konfliktem i podziałami. To będzie eskalować i doprowadzi do
nieszczęścia. Dojdzie prawdopodobnie do sytuacji pogromowych. Bo to już się nakręca. Polska
będzie postrzegana jako obrzydliwe, dość faszyzujące państewko, które część swoich własnych
obywateli traktuje jak podludzi.
Radna Zofia Itman dodała, że wielokrotnie organizowała wyjazdy na manifestacje
11 listopada pod rządami Platformy Obywatelskiej. Przed wyjazdem Radna była instruowana
przez policjantów. Policjanci w strojach cywilnych bili protestujących. Ostatnio Radna była
w Warszawie, gdy demonstrację organizował Donald Tusk. Obecnie wszyscy szli ławą przez
jezdnie, zatrzymana była komunikacja i nikt nad tym nie panował. Obecnie jest przyzwolenie
na protesty w Warszawie.
Wniosek Radnego Zbigniewa Czerwińskiego nie uzyskał większości przy głosach:
za: 11,
przeciw: 21,
wstrzymujących: 0.

Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 21,
przeciw: 11,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXV/652/21 stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 7. 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 (wraz z autopoprawką).
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 21,
przeciw: 11,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXV/653/21 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
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Ad 8. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy
Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
Radni nie wnieśli uwag.
Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Samorządu
Województwa

Wielkopolskiego

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz

innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 30,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 1.
Uchwała nr XXXV/654/21 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Poznaniu.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 33,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXV/655/21 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 11.

Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez

Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego
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oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim
a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach IX edycji konkursu „Odnowa wsi
szansą dla aktywnych sołectw”.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 32,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 1.
Uchwała nr XXXV/656/21 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 12.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Wapno dotacji celowej na

realizację przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie zagrożeniom geośrodowiskowym
wywołanym katastrofalnym zatopieniem kopalni soli w Wapnie dla ochrony środowiska
oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i infrastruktur”..
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 32,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXV/657/21 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Wsparcia
Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
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za: 30,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXV/658/21 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej gminie Jaraczewo na zadanie inwestycyjne
realizowane w 2021 roku w ramach Programu "Kulisy kultury".
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 30,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXV/659/21 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na
realizację zadania z zakresu kultury.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 23,
przeciw: 7,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXV/660/21 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie: pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej - dawnej
drogi krajowej nr 11, przebiegającej od początku obwodnicy Kępna do włączenia
łącznika drogi S11 od węzła Baranów do starej drogi krajowej nr 11.
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Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 31,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXV/661/21 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia przez Województwo Wielkopolskie
pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 31,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXV/662/21 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 18. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Wielkopolskiemu Biuru Planowania
Przestrzennego w Poznaniu.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 31,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXV/663/21 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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Ad 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy
Województwem Wielkopolskim a Skarbem Państwa.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 32,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXV/664/21 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 20.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej

działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 31,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXV/665/21 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 21.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej

działającej przy Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 32,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXV/666/21 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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Ad 22.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zakładu

Leczenia Uzależnień w Charcicach.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 28,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 5.
Uchwała nr XXXV/667/21 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
działającej przy Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 33,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXV/668/21 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
działającej przy Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 33,
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przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXV/669/21 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad 25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
działającej przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
w Poznaniu.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 32,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXV/670/21 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad 26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
działającej przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
"Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radny Łukasz Grabowski zapytał jakie są powody zmiany składu osobowego tej rady
społecznej.
Radna Tatiana Sokołowska nie była pewna, ale poinformowała, że być może jak
w innych radach społecznych zmiana może wynikać ze zgłoszenia przez Wojewodę swojego
przedstawiciela.
Przewodnicząca Małgorzata Waszak-Klepka wyjaśniła, że w uzasadnieniu do
uchwały napisano, że zmiana związana jest z powołaniem w skład rady społecznej pana Marka
Goli i odwołaniem pana Wojciecha Balickiego.

Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 31,
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przeciw: 0,
wstrzymujących: 2.
Uchwała nr XXXV/671/21 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad 27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
działającej przy Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii
i Janusza Zeylandów w Poznaniu.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 32,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXV/672/21 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad 28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
działającej przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 32,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXV/673/21 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad 29. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
działającej przy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Poznaniu.
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Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 33,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXV/674/21 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad 30. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
działającej przy Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 34,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXV/675/21 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Ad 31. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 33,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXV/676/21 stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
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Ad 32. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
działającej przy Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 33,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXV/677/21 stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Ad 33. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
działającej przy Wojewódzki Szpitalu Zespolonym w Lesznie.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:

za: 34,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXV/678/21 stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Ad 34. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
działającej przy Centrum Rehabilitacji im. prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radny Marek Sowa zapytał z czego wnika ta zmiana>
Członek Zarządu Paulina Stochniałek wyjaśniła, że większość zmian wynika ze zmian
w Departamencie Zdrowia.
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Radny Marek Sowa poinformował, że wyrażał wcześniej chęć bycia członkiem rady
tego szpitala i poprosił o wzięcie pod uwagę, że chce być w radzie społecznej tego szpitala.
Radny Adam Bogrycewicz dodał, że gdy skład jest uzupełniany to może warto
uzupełnić go o radnego Marka Sowę.
Członek Zarządu Paulina Stochniałek wyjaśniła, że w tym przypadku wymieniany jest
pracownik departamentu za pracownika. Rady społeczne maja swoją kadencje i różne opcje
polityczne w Sejmiku mają prawo zgłaszania swoich przedstawicieli. Mówczyni sprawdzi kto
z ramienia opozycji jest w tej radzie społecznej i czy są tam wakaty.
Radny Marek Sowa poprosił o pisemną odpowiedź w tej sprawie.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 33,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 1.
Uchwała nr XXXV/679/21 stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Ad 35. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego
do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitalnego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 34,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXV/680/21 stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Ad 36. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia apelu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
o zwiększenie środków finansowych dla województwa wielkopolskiego przeznaczonych
na Pomoc Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020 do wysokości zapewniającej obsługę Programu w okresie przejściowym.
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Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radny Łukasz Grabowski zapytał, czy inne Sejmiki podjęły podobne uchwały?
Wicemarszałek Krzysztof Grabowski wyjaśnił, że nie mogły przyjmować, ponieważ
problem dotyczy części województw. Wielkopolska należy do województw, które obecnie
tracą. Samorządy, które trwoniły pieniądze otrzymują teraz większe środki. Jest kilka regionów,
które środki traci, ale mówca nie wie jakie działania podjęły w tej kwestii.
Radny Łukasz Grabowski zwrócił uwagę na fakt, że dyscyplinowanie Ministra
Rolnictwa uchwałą Sejmiku, w przypadku negocjacji może postawić województwo w trudnej
sytuacji. Może to być działanie przeciwne do skutecznego.
Wicemarszałek Krzysztof Grabowski nie dostrzega w stanowisku zapisów mających
dyscyplinować Ministra Rolnictwa. Apel dotyczy ponownego przeanalizowania sprawy
i podjęcia decyzji korzystnych dla Wielkopolski.
Marszałek Marek Woźniak poparł stanowisko. Stwierdził, że żyjemy w kraju
demokratyczny, ale już coraz mniej. Bulwersuje mówcę myślenie, że apel mógłby zostać źle
odebrany przez Ministra. Nie wyznaje też zasady bądź grzeczny i ładnie poproś to dostaniesz.
Województwo ma określone prawa i chce się ich domagać.
Radny Adam Bogrycewicz złożył wniosek o przerwę na ochłonięcie Marszałka,
ponieważ jego wypowiedzi są nie na temat są bardzo bolesne dla wielu osób.
W związku z tym, że w tym czasie planowana była przerwa w obradach,
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Małgorzata Waszak-Klepka
ogłosiła 25-minutową przerwę.
Radny Marek Sowa zapytał gdzie Marszałek ma mniej demokracji. Czy wtedy gdy za
rządów Platformy Obywatelskiej strzelano do górników, czy jak we Francji, gdzie brutalnie
rozprawiano się z żółtymi kamizelkami, czy może jak w debacie w Poznaniu gdzie są osoby
z jednego środowiska.
Marszałek Marek Woźniak odniósł się do wypowiedzi radnego Adama Bogrycewicza.
Zaznaczył, że nie jest podekscytowany i nie potrzebuje ochłonąć. Ma natomiast wrażenie,
że żaden czas nie pomoże nabrać radnemu kultury. Co do słów przedmówcy to stwierdził, że
nie podejmie tej rozmowy, ponieważ zajęła by dużo czasu, ale chętnie porozmawia z panem
radnym na ten temat poza Sesją.
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Radny Marek Sowa stwierdził, że to Marszałek rozpoczął tę rozmowę stwierdzeniem
o braku demokracji, stąd dopytywanie mówcy gdzie to zauważa.
Radna Zofia Szalczyk przypomniała, że na Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawiła
się informacja o dodatkowych działaniach związanych z wdrażaniem programu rozwoju
obszarów wiejskich, a nie ma na nie proporcjonalnych środków finansowych. Dlatego
mówczyni wniosła na posiedzeniu o zastanowienie się nad wnioskiem do ministra o przyznaniu
tych środków. Ma to uzasadnienie prawne oraz formalne. Gdy poprzednio decydowano
o podziale środków finansowych i ten podział nie wszystkich satysfakcjonował to urzędnicy
analizowali dokumenty i wnioski od partnerów. Uchwała sejmiku nie będzie przeciw
ministrowi ani w złym guście tylko realizacją uprawnień Sejmiku, a z drugiej strony da
możliwość służbom ministra ponownej analizie spraw. Nie ma w niej wątków politycznych.
Radny Zbigniew Czerwiński podziękował przedmówczyni za wypowiedź. Dodał,
że z posiadanych informacji sądzi, iż takie działanie niekoniecznie może pomóc, dlatego klub
PiS wstrzyma się od głosu.
Wicemarszałek

Krzysztof

Grabowski

poprosił

przedmówce

o

rozwinięcie

wypowiedzi. Jeżeli już wiadomo, że to stanowisko nic nie pomoże, to nie wie czy już zapadły
jakieś decyzje. Byłby zdziwiony, ponieważ jest prośba o merytoryczną rozmowę, a ta
wypowiedź pokazała, że nie ma sensu rozmawiać merytorycznie, bo jakaś decyzja polityczna
zapadła.
Radny Zbigniew Czerwiński stwierdził, że nic takiego nie powiedział i nie wie żeby
jakieś decyzje zapadły.
Radny Jarosław Maciejewski zaznaczył, iż przedmiotowa uchwała podejmowana jest
z troski o nasz region. Chodzi o dodatkowe środki dla naszego województwa. Z budżetu
województwa wydano 5,5 mln zł, dlatego jest prośba aby minister pochylił się nad sprawą
i przyznał dodatkowe środki. Niech Wielkopolska wie, że jest dobrze postrzegana perz centralę.
Chodzi o wspólne dobro.
Radny Zbigniew Czerwiński zaznaczył, że podjęto działania, aby pomóc pozyskać te
środki. Pozostaje pytanie czy zależy Radnym aby uchwalić apel, czy pozyskać środki.
Zaznaczył, że opozycji również zależy, żeby te środki trafiły do Wielkopolski. Chodzi
o wspólne i skuteczne działanie, a nie podejmowanie uchwał.
Radny Jarosław Maciejewski stwierdził, że spotykamy się tutaj aby wypracować
stanowiska, które niosą za sobą apele. W tym przypadku chodzi o pieniądze dla Wielkopolski.
Powiedział, że jeżeli przedmówca wie coś czego nie wiedzą inni to powinien się tym podzielić.
Radna Zofia Szalczyk stwierdziła, że apel tylko wzmocni starania, ponieważ służby
będą miały dokument.
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Radny Henryk Szymański zaproponował zakończenie dyskusji, ponieważ odbyła się
dziś Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, gdzie wszyscy
głosowali za przyjęciem uchwały. Na początku sesji również była dyskusja na ten temat. Uznał,
że szkoda marnować czas, ponieważ tylko jest bita piana, a do niczego to nie prowadzi.
Radny Marek Sowa zapytał przedmówce po co się odzywał.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 22,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 9.
Uchwała nr XXXV/681/21 stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Ad 37. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Ponadto poinformowała, że akces do Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego
i Współpracy Międzynarodowej złożył radny Jarosław Maciejewski.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 31,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXV/682/21 stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Ad 37 A. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez
Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego
na realizację przedsięwzięć w ramach konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie”.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

26

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski poprosił Mecenasa Dariusza Siwińskiego
o wyjaśnienie wątpliwości powstałych na Komisji Budżetowej.
Pan Dariusz Siwiński wyjaśnił, że przedmiotowa uchwała dotyczy udzielania jednostce
samorządu terytorialnego dotacji celowej w ramach pomocy finansowej dla wykonywania
zadań własnych gmin. Do jej ważności nie jest potrzebna inna uchwała. Może być motywowana
przez inną uchwałę, ale jest samoistną uchwałą, która musi mieć odzwierciedlenie w budżecie.
Na jej podstawie może zostać udzielona pomoc JST w postaci dotacji celowej na konkretne
przedsięwzięcia. W obecnym stanie prawnym Sejmik Województwa uchwala tylko Strategię
Województwa, natomiast wszelkie programy lub inne zagadnienia, które mogą być motywacja
dla Sejmiku do podjęcia takiej uchwały jak proponowana nie należą do właściwości Sejmiku,
tylko do Zarządu.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 31,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXV/683/21 stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

37 B. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Premiera Rządu RP w sprawie
wzrostu cen energii w Polsce.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radna Marta Dzikowska jako Przewodnicząca Komisji Gospodarki przedstawiła
autopoprawki wniesione na posiedzeniu komisji, które odbyło się w przerwie.
Radna Zofia Szalczyk zaproponował zmianę słowa Radnych na Sejmiku, żeby tytuł
brzmiał Apel Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Prezesa Rady Ministrów. Radna
Marta Dzikowska zgodziła się z tym zdaniem i wniosła zmianę jako autopoprawkę komisji.
Radna Zofia Itman zwróciła uwagę, że często mówi się Radni Sejmiku, a nie Radni
Województwa. Nie mówi się radny rady gminy, tylko radny gminy i tak samo jest w przypadku
województwa. Mówczyni odbiera ten apel jako lobbystyczny, ponieważ stawiający tylko na
zieloną energię. Stwierdziła, że apel jest pomieszaniem prawd i półprawd. Nikt nie neguje
wzrostu cen energii i się ich obawia. Jest on obserwowany w całej Europie na skutek błędnej
polityki Unii Europejskiej. Obecnie wodór w większości pochodzi z gazu ziemnego i wcale nie
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jest zielony. Mówczyni zaapelowała o nastawienie na energetykę jądrową. Interesuje ją czy
będzie to elektrownia państwowa. Wspomniała plany Zygmunta Solorza na małe reaktory
i zaznaczyła, że musiałoby ich być ok. 6 do 2030 roku, żeby wypełnić lukę energetyczną. Tylko
energetyka jądrowa odpowiednio zabezpieczy potrzeby, niezależnie od warunków
pogodowych. Poprosiła o rozszerzenia stanowiska o elektrownię jądrową i żeby usytuować ją
w Koninie.
Radny Przemysław Ajchler zaznaczył, że od 2020 roku hurtowe ceny energii w Polsce
są najdroższe w całej Europie. Wynika to z przywiązania polskiego rządu do węgla. Na
podstawie badań wynika, iż w 2030 roku w Polsce będzie najbardziej zanieczyszczona
i najdroższa energia w całej Unii Europejskiej. Są to wyliczenia na podstawie planów
rządowych. Mówca zaznaczył, że powinna powstać nowa ustawa o odnawialnych źródłach
energii, która ułatwi proces wyprodukowania nowych źródeł energii. Obecne przepisy
utrudniają ten proces. Radny boi się o szpitale. Szpital onkologiczny w przyszłym roku na prąd
wyda ok. 8 mln zł. z obecnych 4 mln zł. Zaapelował, żeby rząd zainwestował w odnawialne
źródła energii, a nie ciągle wielbił węgiel.
Radny Robert Popkowski stwierdził, że trudno mu się zgodzić z tym apelem. Przyznał,
że cena energii rośnie, natomiast liczył, że będzie on brzmiał inaczej. Nie zostały w nim
uwzględnione poprawki Klubu PiS. Druga część mówi co rząd powinien zrobić, ale mówca
sądzi, że rząd wie co ma robić. W stanowisku jest mowa o zielonym wodorze. Mówca
zaznaczył, że jest on drogi i takie działanie nie wpłynie na zmniejszenie cen energii. Jest to
odległa perspektywa, a działać należy w tym momencie. Nastąpił wzrost cen certyfikatów
emisji CO2, ale wynika to że spekulacji rynkowych. Premier Mateusz Morawicki przedstawił
projekt reformy systemu handlu certyfikatami. Jest to realna szansa na zmniejszenie cen. Na
zakończenie radny dodał, że będzie głosował przeciw.
Radny Krzysztof Sobczak zgłosił kilka poprawek do treści apelu:
- W drugim zdaniu dopisać niestety w Polsce i Europie jej cena nieustannie rośnie
- Proponuje też zmianę w zdaniu drugim na- Do wzrostu kosztów produkcji energii elektrycznej
przyczynia się spekulacja cenami uprawnień do emisji.
- W drugim akapicie w zdaniu drugim dopisać – wynikającego z Europejskiego zielonego ładu.
- Wykreślenie zapisów od czwartego akapitu.
Zaproponował też zainteresować się w jakim segmencie wzrosło zużycie energii w Niemczech.
Radny Zbigniew Czerwiński stwierdził, że apel nie uwzględnia obecnego stanu
wiedzy. Mówca przeanalizował ceny hurtowe energii elektrycznej z końca września. Cena była
niższa tylko w Norwegii, Szwecji, czy Finlandii. W większości krajów te ceny są droższe.
Poruszył temat Wielkopolskiego Centrum Onkologii. 4 mln zł to 1,5% przychodów tej
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jednostki. Dodał, że nie ma żadnych sprawdzonych metod w kwestii wodoru. Zdaniem mówcy
program Fit for 55 może doprowadzić do znacznego zmniejszenia konkurencyjności
gospodarki europejskiej na arenie międzynarodowej. Gdy zostanie wyeliminowana tradycyjna
energetyka, to cały szereg branż energochłonnych zostanie przeniesionych do Afryki lub Azji
i tam wyemitują dwa razy więcej gazów cieplarnianych. Mówca uznał, że ta uchwała jest
nieprzygotowana. Zaproponował odesłanie jej do komisji, zebranie ekspertów i wypracowanie
stanowiska, ponieważ obecne ośmiesza sejmik.
Radny Przemysław Ajchler zwrócił się do przedmówcy stwierdzając, że popełnił błąd.
Wziął pod uwagę ceny hurtowe energii nie biorąc pod uwagę kosztów dystrybucji. Przez wiele
opłat koszt ten w Polsce poszedł znacznie do góry. Stan sieci energetycznej w Polsce jest
w słabym stanie. Dodał też, że Wielkopolska jako rolniczy region ma mało biogazowni i pod
tym względem wyprzedzili nas nawet Czesi. Turbiny wiatrowe, także dopiero się odradzają
przez złe przepisy.
Radna Zofia Itman powiedziała, że na pierwszym miejscu powinien być człowiek.
Zaznaczyła, że chcemy zamykać kopalnie, a w Niemczech tak się nie dzieje. Wysokie ceny
energii są skutkiem szaleńczej polityki UE. Podała przykład Szwecji, gdzie w ubiegłym roku
z uwagi na mocną zimę nie dało się wytwarzać energii z odnawialnych źródeł energii i trzeba
było zamykać firmy. Zaznaczyła, że trzeba łączyć technologie i w głównej mierze stawiać na
atom. Dodała, że żadne region na świecie nie oparł jeszcze swojego bezpieczeństwa
energetycznego na wodorze. Zaznaczyła, że temat jest poważny i może warto byłoby poświęcić
jedną Sesję tylko temu tematowi.
Radny Jan Grzesiek przyznał, że problem jest bardzo złożony. Stwierdził, że tu chodzi
o całą politykę energetyczną. Rząd ma instrumenty niezbędne do uregulowania polityki w tym
zakresie. Dodał, że Urząd Ochrony Konsumenta nie podejmuje decyzji w tej kwestii. Obecnie
gdy jest podpisana umowa z jedną firmą na dostarczanie gazu to nie można przejść do innej.
Nie tak działa wolny rynek. Na spotkaniach przedstawiciel GEN GAZ nie potrafił uzasadnić
tak wysokich podwyżek. Widać, że jest to zła polityka. Jeżeli gmina podpisuje umowę z FOŚ
w zakresie wprowadzenia gazu i przekształca podległe jednostki na takie ogrzewanie to co mają
zrobić w obecnej sytuacji. Podał przykład gminy, która z tego powodu nie zbilansuje
tegorocznego budżetu. Nie jest to jednostkowy przypadek. Zapytał co mają teraz zrobić
mieszkańcy, którzy partycypowali w kosztach budowy. Dodał, że nie ma polityki energetycznej
w Polsce. Urząd Kontroli Cen powinien tu natychmiast interweniować. Wspomniał o innych
branżach, które dotkną te podwyżki. Podał przykład innych branż gdzie można wprowadzić
regulacje cenowe. Rząd mówi o działaniach pomocowych, ale ona są kierowane tylko do części
społeczeństwa. Reszta zapłaci za podwyżki w szeregu innych usług.
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Radny Adam Bogrycewicz zwrócił się do przedmówcy i mówił, że to nie jest zero
jedynkowe. Jedynym udziałowcem firmy GEN GAZ jest firma niemiecka. Zapytał kiedy
prywatyzowano ZEPAK. Nie jest to tylko wina rządu. Popiera postulaty, aby zwołać
nadzwyczajną Sesję w tym temacie. Dodał, że tak działa wolny rynek, ceny regulowany były
w poprzednim ustroju.
Radna Zofia Itman zaznaczyła, że chodzi aby zachować twarz. Mówienie o zero
emisyjności, a z drugiej strony stawianie na gaz, kłóci się z tymi założeniami. Zaapelowana
o rozwagę.
Radny Czesław Cieślak powiedział, że temat jest bardzo trudny. Podwyżki cen nie
można ograniczać tylko do energii elektrycznej. Podał, że wzrastają ceny gazu, czy węgla.
Energia elektryczna w Polsce obciążona jest podatkiem z uwagi opłat za tzw. emisje gazów
cieplarnianych. Wszystkie te koszty przenoszą się na całą gospodarkę. Zaznaczył, że cena
nawozów azotowych wzrosła o 300%. Mówiło się, że jak nie z Rosji to Polsce gaz dostarczy
Katar lub USA. Radny tego teraz nie widzi. Zadał pytanie co będzie gdy gazu zabraknie.
Wicepremier Jarosław Kaczyński mówił, ze zrezygnowałby z akcyzy. Obecnie mówi, ze nie
można z jej zrezygnować, ponieważ są to dochody \państwa. Jeżeli ten sam gaz zdrożał trzy
krotnie, to warto pomyśleć, czy w obecnej sytuacji w okresie przejściowym nie zastosować
zniesienia podatków lub o obniżkę lub kontrolowany obrót od emisji.
Członek Zarządu Jacek Bogusławski zaznaczył, że widać jak wzrosły ceny towarów,
a jest to pokłosie wzrostu cen energii. Dodał, że Zarząd składał deklaracje, że jest chęć budowy
elektrowni atomowej w Wielkopolsce. Zaznaczył, że chcemy produkować zielony wodór
wykonany w wyniku elektrolizy. Tu i teraz jest czas na zadania związane z wyhamowaniem
ocieplania klimatu. Robimy to dla siebie, a nie przyszłych pokoleń. Wyjaśnił, że teraz
technologie są sprawdzone. Teraz trwa praca nad obniżeniem kosztów. Podał przykład,
że w Afryce cena wytwarzania kilograma wodoru jest już teraz kilkukrotnie niższa niż Europie.
Uznał, że warto brać dobry przykład z państw zachodnich. Cieszy mówcę dobra wola strony
rządowej i chęć przystąpienia do inicjatywy wodorowej. Ważna jest tu też zmiana
odpowiednich ustaw, aby móc stosować te technologie. Nie ma polskiej strategii wodorowej
i należy ją jak najszybciej wprowadzić. Ogranicza to stworzenie Wielkopolskiej Strategii
Wodorowej. Jest to paliwo przyszłości.
Radny Zbigniew Czerwiński stwierdził, że obecna sytuacja dotyka wielu branż. Mowa
jest tu o GEN GAZ. Pod pręgieżem stawiany jest PGNiG, który jest dwa razy droższy od
prywatnych. W tym momencie się ośmieszamy. Wykazał o ile droższy jest obecnie wodór od
węgla i nie ma możliwości tworzenia za jego pomocą taniej energii. Dodał, że propozycja
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radnego Czesława Cielaka odnośnie obniżenia akcyzy jest czymś konkretnym, a samo
stanowisko ośmiesza Sejmik.
Radny Marek Sowa wyjaśnił, że rozumie zarzuty radnego Czesława Cieślaka.
Zaznaczył jednak, że wielki wzrost cen energii jest pochodną szaleńczej polityki UE. To też
pochodna decyzji Premiera Leszka Millera o wstrzymaniu budowy rurociągu z Norwegii do
Polski. Politycy PiS od dawna ostrzegali, że te działania mogą doprowadzić do wzrostu cen.
Dodał, że taki apel można wysłać do Donalda Tuska jako przewodniczącego Europejskiej Partii
Ludowej.
Członek Zarządu Jacek Bogusławski wyjaśnił, że jeżeli nie obniżymy emisyjności to
nasza gospodarka padnie. Trzeba będzie wyliczać ślad węglowy, a bez wodoru nie damy rady.
Radny Przemysław Ajchler powtórzył, że największym błędem PiS było podjęcie
w 2016 roku ustawy o odnawialnych źródłach energii opartych na aukcjach. Poprzednia władza
nie potrafiła podjąć takiej ustawy, ale nawet bez tych przepisów było o wiele łatwiej zbudować
nowe moce wytwórcze z odnawialnych źródeł energii niż obecnie.
Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodnicząca przeszła do głosowania poprawek.

Poprawka 1
W drugim zdaniu dopisać - niestety w Polsce i Europie jej cena nieustannie rośnie.
Za: 8
Przeciw: 20
Wstrzymuje się: 0

Poprawka 2
Zmiana w trzecim zdaniu - Do wzrostu kosztów produkcji energii elektrycznej przyczynia się
spekulacja cenami uprawnień do emisji CO2.
Za: 7
Przeciw: 22
Wstrzymuje się: 0

Poprawka 3
W drugim akapicie w zdaniu drugim dopisać – wynikającego z Europejskiego zielonego ładu.
Za: 7
Przeciw: 22
Wstrzymuje się: 0
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Poprawka 4
Wykreślenie zapisów od czwartego akapitu.
Za: 7
Przeciw: 19
Wstrzymuje się: 0

Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 22,
przeciw: 7,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXV/684/21 stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

37 C. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 28,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 1.
Uchwała nr XXXV/685/21 stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

Prowadzenie obrad na prośbę Przewodniczącej Małgorzaty Waszak-Klepki przejął
Radny Jarosław Maciejewski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

38. Publiczny transport zbiorowy w województwie wielkopolskim.
Radny Adam Bogrycewicz poinformował, że Premier Mateusz Morawiecki ogłosił
Polski ład i dofinansowanie inwestycji samorządowych – dla Wielkopolski to 115 mln zł.
Sejmik przyjął informację do wiadomości.

39. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
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Głos zabrała Radna Łucja Zielińska. Przedstawiony raport ma nowy, lepszy i bardzie
czytelny układ niż poprzednie. Województwa wielkopolskiego w zawodach medycznych ma
sukcesy, które zasługują na uznanie. Jest ciekawa forma kwalifikacyjnych kursów
zawodowych, która jest bardzo długa i droga formą kształcenia. Internaty są w remoncie, jednak
co z nimi dalej, należy się nad tym zastanowić. Odniosła się także do kwestii ODN w Pile.
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Paulina Stochniałek wyjaśniła,
że na sytuacje internatów wpłynęła pandemia. W chwili obecnej zainteresowanie internatami
jest bardzo duże. W kontekście kwalifikowanych kursów zawodowych jest bardzo duże
zainteresowanie obcokrajowców, którzy chcą wykonywać dany zawód w Polsce.
Sejmik przyjął informację do wiadomości.

40. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz
w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez wicemarszałków województwa,
członków zarządu województwa, skarbnika województwa, kierowników wojewódzkich
samorządowych

jednostek

organizacyjnych

oraz

osób

wydających

decyzje

administracyjne w imieniu Marszałka Województwa.
Radni nie wnieśli uwag.
Sejmik przyjął informację do wiadomości.

41. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego
w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Sejmik przyjął informację do wiadomości.

Ad 42. Interpelacje i zapytania.
Wiceprzewodniczący Jarosław Maciejewski odczytał pisemne interpelacje, które
wpłynęły.
Radny Adam Bogrycewicz złożył:
 interpelację w sprawie wsparcia Wielkopolan w sporze z firmą G.EN. GAZ Energia
Sp. z o.o.,
33

 interpelację w sprawie wymalowania znaku poziomego STOP na skrzyżowaniu wjeździe z os. Lelewela w ul. Żeromskiego w Trzciance,
 interpelację w sprawie naprawy drogi wojewódzkiej nr 174, i zabezpieczenia na ten
cel środków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok.
Radny Marek Sowa złożył zapytanie w sprawie szans na skuteczne wyłonienie
wykonawcy termomodernizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie oraz na
zakończenie tych prac w pierwszej połowie 2022 roku czyli w tej perspektywie finansowej
WRPO.
Radna Zofia Szalczyk złożyła interpelację w sprawie realizacji przez lokalne grupy
działania (LGD) w województwie wielkopolskim instrumentu RLKS wspieranego ze środków
PROW 2014 - 2020.
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski poinformował,
że w Wielkopolsce funkcjonuje 30 Lokalnych Grup Działania, z czego 28 to grupy finansowane
z europejskich funduszu. Środki te są przeznaczane na rozwój środowisk wiejskich w całej
Wielkopolsce. Podkreślił, że Lokalne Grupy Działania funkcjonują bardzo dobrze. W nowej
perspektywie w ramach tzw. wielofunduszowości również będzie możliwość wspierania
działań LGD w Wielkopolsce.
Radna Łucja Zielińska zapytała Marszałka czy jest szansa, żeby kalendarze na rok
2022 Radni otrzymali w tym roku?
Marszałek

Województwa

Wielkopolskiego

Marek

Woźniak

odpowiedział,

że kalendarze mają być po 10 grudnia br.
Radny Jerzy Lechnerowski podziękował Radnym i Zarządowi za dotację na budowę
kładki na Jeziorze Kórnickim. Zaprosił wszystkich do odwiedzenia zakończonej inwestycji.
Radna Mirosława Rutkowska-Krupka złożyła ustną interpelację o rozważenie
możliwości wymalowania przejścia dla pieszych na wysokości sklepów na drodze
wojewódzkiej nr 189 ul. Powstańców w Złotowie. Radna złożyła także podziękowanie za
wykonanie oświetlenia w miejscowości Skórka przy drodze wojewódzkiej nr 188 przy
wszystkich przejściach dla pieszy. Mieszkańcy wnoszą także o usunięcie 2 martwych drzew
znajdujących się na wjeździe do Skórki. Radna skierowała także ustne zapytanie w sprawie
dworca kolejowego w Złotowie. Poprosiła o informację na jakim etapie jest przejmowanie tego
obiektu.
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Radny Jan Grzesiek podziękował Radnym za przeznaczenie środków finansowych za
wspieranie pszczelarstwa na terenie naszego województwa. Skierował ustne zapytanie czy jest
szansa żeby w kolejnych latach również uwzględnić taką pomoc?
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski poinformował,
że współpraca z pszczelarzami układa się bardzo dobrze. Zapowiedział, że wsparcie będzie
kontynuowane.
Radna Krystyna Kubicka-Sztul podziękowała za drogę z Wrześni do Tadeuszewa
i poprosiła aby nie zapomnieć o dalszym odcinku z Tadeuszewa do Środy. Nawiązując do
wypowiedzi Radnego Jerzego Lechnerowskiego, zgodziła się z pozytywną oceną inwestycji
w Kórniku.
Radna Zofia Itman złożyła interpelację w sprawie budowy przystanku Konin Osiedle
V oraz interpelację w sprawie zmniejszającej się ilości połączeń kolejowych spółki Koleje
Wielkopolskie w rozkładzie jazdy 2020/2021 na trasie Gniezno – Jarocin w ramach korekty
listopadowej.
Radny Łukasz Grabowski złożył:
 zapytanie w przedmiocie środków finansowych przekazanych z budżetu
Województwa Wielkopolskiego Stowarzyszeniu „Czas Kultury” w latach 20182021,
 zapytanie w przedmiocie wskazania przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego
podstaw prawnych wskazujących na kompetencję ww. organu do określenia zasad
przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na
prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.
 zapytanie w sprawie zamieszczania na stronie internetowej poświęconej
działalności Samorządu Województwa Wielkopolskiego odnośników do stron
reklamujących prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne.
Radna Ewa Panowicz złożyła:
 interpelację w sprawie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej
432 w Osiecznej na odcinku od skrzyżowania ul. Jeziorkowska do skrzyżowania
ul. Śmigielska,
 interpelację w sprawie wykonania remontu drogi wojewódzkiej 432 na odcinku
Trzebania -Osieczna.
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 interpelację w sprawie oznakowania odcinka drogi nr 432 od m. Osieczna do m.
Wojnowice przez wprowadzenie tablic oznaczających Czarny Punkt.

Ad 43. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski zamknął XXXV Sesję Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego.

Protokół sporządzili:
Patryk Szczechowiak
Małgorzata Ziarnek
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