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PROTOKÓŁ NR XXXIII/21
XXXIII sesji Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z 19 lipca 2021 r.
XXXIII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji odbyła się
19 lipca 2021 r. o godz. 11:00 w trybie zdalnym.

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. Przypomniała, że obrady są transmitowane
oraz podtrzymała 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 stwierdził quorum - w obradach XXXIII Sesji wzięło udział 35 Radnych
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicząca Małgorzata Waszak-Klepka wyjaśniła, że Radny Krzysztof
Dembiński złożył mandat na ręce Komisarza Wyborczego w Poznaniu I. Na postanowienie w
sprawie wygaśnięcia mandatu przysługuje możliwość złożenia skargi w terminie 7 dni.
Wówczas po uprawomocnieniu się postanowienia będzie można stwierdzić, że mandat
Radnego Krzysztof Dembińskiego wygasł ostatecznie. Radny może uczestniczyć w dzisiejszej
Sesji.
Radny Adam Bogrycewicz poinformował, że został poproszony przez Burmistrz
Wielenia o złożenie podziękowań dla Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego i
Wiceprzewodniczącego Jarosława Maciejewskiego za pomoc w pozyskaniu środków na
budowę świetlicy wiejskiej. Było to ok. 500 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
a cała inwestycja kosztowała niecały 1 mln zł. Radny był na otwarciu jako jedyny
przedstawiciel Sejmiku, dlatego został poproszony o przekazanie podziękowań. Mówca
otrzymał też upominki, które przekaże w dogodnym terminie Wicemarszałkowi oraz
Wiceprzewodniczącemu.

2

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zaproponowała wykreślenie
punkt 39 pn. Obwieszczenie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego statutu Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach – punkt został
wykreślony z porządku obrad głosami:
za: 31,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 1.

Radny Zbigniew Czerwiński zaproponował poszerzenie porządku obrad o punkt:
Omówienie sytuacji zaistniałej w dniu 25 czerwca 2021 roku podczas uroczystości podpisania
umowy dofinansowania Centrum Innowacji Technologicznych w Pile.
Radna Tatiana Sokołowska poprosiła, aby przedmówca sprecyzował jaki będzie temat
tego punktu, ponieważ temat był poruszany tylko na konwencie. Radna stwierdziła, że nie jest
to dobry moment na procedowanie tego punktu. Ma on dotyczyć bezpośrednio Członek
Zarządu Województwa Wielkopolskiego pani Pauliny Stochniałek, która dziś jest nieobecna.
Nie jest to niespodzianką, ponieważ o swojej nieobecności informowała wcześniej
wielokrotnie. Dobrym obyczajem jest omawianie sprawy w obecności bezpośrednio
zainteresowanej. Uznała, ze zgłaszając wniosek w tej chwili nie chodzi o wyjaśnienie i
merytoryczną rozmowę, tylko o polityczne bicie piany. Wyraziła opinię, że wnioskodawcy
mogą bać się, iż przytoczenie faktów może objawić bezpodstawność tego wniosku.
Zaproponowała przeniesienie dyskusji na Sesję wrześniową, gdy obecna będzie Członek
Zarządu Paulina Stochniałek.
Radny Zbigniew Czerwiński dodał, że w wydarzeniu brał dział też Członek Zarządu
Jacek Bogusławski, Radna Łucja Zielińska, Radny Adam Bogrycewicz więc są osoby mogące
wypowiedzieć się w tej kwestii. Mówca nie sądzi, że są przesłanki do tego, aby nie procedować
tego punktu. W swojej kolejnej wypowiedzi poprosił o reakcję ze strony Przewodniczącej na
wypowiedzi wartościujące po stronie radnych Koalicji Obywatelskiej w rodzaju: wy lubicie bić
pianę. Mówca uważa, że ta wypowiedź była krzywdząca i prosi Przewodniczącą o interwencję,
gdy takie sądy wygłasza jej koleżanka klubowa.
Wniosek o poszerzenie porządku obrad o punkt pn: Omówienie sytuacji zaistniałej w
dniu 25 czerwca 2021 roku podczas uroczystości podpisania umowy dofinansowania Centrum
Innowacji Technologicznych w Pile – nie uzyskał wymaganej większości głosów za:
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za: 11,
przeciw: 22,
wstrzymujących: 0.

Radny Filip Kaczmarek złożył pisemne wystąpienie do protokołu, które stanowi
załącznik nr 2.

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 (wraz z autopoprawką).

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: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania
finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2021 r. i 2022 r.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa
Wielkopolskiego.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Wielkopolskie pomocy
finansowej Gminie Nowy Targ, na usunięcie zniszczeń spowodowanych pożarem w
miejscowości Nowa Biała.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego
Gminie Buk.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego
Gminie Szamotuły.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego
Gminie Sieraków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego
Miastu i Gminie Krotoszyn.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego
Gminie Miejskiej w Chodzieży.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Wyrzysk
zarządzania w zakresie bieżącego utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni przydrożnej
drogi wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych miejscowości Osiek nad
Notecią i miasta Wyrzysk oraz zimowego utrzymania chodników i parkingów.
15.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/188/19 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania
tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, rozmiaru i zasad udzielania zniżek od
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli szkół
zaocznych, pedagogów, psychologów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/488/16 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia

25 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu

wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku
pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego
na realizację wybranych zadań zgłoszonych w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone
inicjatywy dla Wielkopolski”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
w przedmiocie realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami”.
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19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej
przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej
przy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej
przy Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza
Zeylandów w Poznaniu.
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej
przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie.
24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej
przy Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.
25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w
Śremie.
26. Podjęcie uchwały w sprawie Raportu końcowego z realizacji Strategii Zatrudnienia dla
Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania z
zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowane w 2021 roku (Dział 926
„Kultura Fizyczna”).
28. 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”).
29. 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”).
30. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.
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31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630
"Turystyka").
32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego na
zadania remontowe i inwestycyjne realizowane w 2021 roku w ramach Programu "Kulisy
kultury".
33. 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 programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych
z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w
celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”.
34. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

powierzenia

zadania

własnego

Województwa

powierzenia

zadania

własnego

Województwa

Wielkopolskiego Miastu Koło.
35. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

Wielkopolskiego Miastu i Gminie Kórnik.
36. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy
Kamieniec.
37. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy
Śrem.
38. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu Województwa Wielkopolskiego.
39. Obwieszczenie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego statutu Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach.
40. Informacja

o

sytuacji

spółek

prawa

handlowego

z

udziałem

Województwa

Wielkopolskiego w 2020 roku.
41. Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego w 2020 roku.
42. Sprawozdanie roczne z prac Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego za rok 2020.
43. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie
pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
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44. Interpelacje i zapytania radnych
45. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 3. Wybór sekretarzy obrad.
Sekretarzami obrad zostali wybrani przy głosach:
za: 33,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Radni: Henryk Szymański oraz Marek Sowa.

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 projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radny Witosław Gibasiewicz wspomniał o przeznaczeniu 100 tys. zł na dotacje celową
dla Muzeum w Lewkowie. Podkreślił, że przekazanie tych środków jest rzeczą bardzo ważną.
Mówcę zastanawia ewolucja postawy Departamentu Kultury w kwestii wydatkowania środków
na ten cel. W roku ubiegłym ówczesna pani Dyrektor składała wniosek o dofinansowanie
dokumentacji stałej wystawy, na początku kazano jej wykreślić to zadanie. Gdy następnie
zwracała się w tej sprawie bezpośrednio do Marszałka w jego imieniu odpowiadał Dyrektor
Departament stojący na stanowisku, że opracowanie scenariuszy takich wystaw należy do
zadań statutowych każdego muzeum. Radny cieszy się, że ten pogląd uległ zmianie i nas
majowej Sesji przekazano 100 tys. zł na opracowanie wystawy stałej w zmodernizowanym
Muzeum w Lewkowie. Rademu udało się pozyskać wniosek złożony przez nową panią
Dyrektor o dotację celową i dziś uchwała budżetowa przekazuje tę kwotę. Mówca zauważa, że
pewne działania są mocno uzależnione od tego jaka osoba kieruje danym muzeum.
Radna Tatiana Sokołowska zaznaczyła, że decyzja od przyznaniu dotacji zależy nie od
osoby, która ja składa, tylko od merytorycznej zawartości wniosku. Był to wielokrotnie temat
obrad Komisji i wydawało się jasne dlaczego mają zostać przekazane te środki. Aby wyjaśnić
sytuacje mówczyni odczytała pismo przesłane od Dyrektor Muzeum w Lewkowie. Zawiera ono
informację o opracowaniu wystawy multimedialnej. Będzie to ekspozycja historyczne regionu.
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Poprzednia pani Dyrektor nie przygotowała żadnej koncepcji wystawy historycznej i nie
podejmowała działań w celu pozyskania eksponatów w depozyt do muzeum, dlatego szybko
należy nadrobić tę sytuację. Według projektu wykonane zostały tylko projekty instalacji
multimedialnej. Muzeum zgodnie ze swoim statutem eksponuje zabytki, a nie monitory. W
projekcie nie uwzględniono ekspozycji żadnych zabytków nawet w minimalnej ilości. Nie
wykonano żadnych projektów ekspozycji zabytków, projektów, gablot itp. Poprzednia pani
Dyrektor nie opracowała scenariusza wystawy regionalnej, dlatego obecnie konieczne jest
opracowanie scenariusza jak i projektu ekspozycji.
Radny Witosław Gibasiewicz zaznaczył, że pismo dotyczy nie tylko wystawy na
parterze, która była przedmiotem dyskusji, ale też opracowania koncepcji wystawy
multimedialnej, która była przedmiotem przetargu, który obecna pani Dyrektor wycofała.
Radny cieszy się z pieniędzy przekazywanych na Lewków. Podkreślił, że w ubiegłym roku
Dyrektor muzeum wnioskowała do budżetu i usłyszała, że nie można zrealizować tego
wniosku. Radny jest za przyznaniem tych środków, tylko stara się pokazać jak ulega zmianie
podejście do kwestii opracowania dokumentów ze strony departamentu. Cieszy się, że
departament zmienił zdanie, ale szkoda, ze dopiero po zmianie osób kierujących muzeum.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 31,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 1.
Uchwała nr XXXIII/591/21 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 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.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 24,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 10.
Uchwała nr XXXIII/592/21 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2021 r. i 2022 r.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 35,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXIII/593/21 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radny Adam Bogrycewicz zapytał Marszałka czym różni się obecna uchwała od
poprzedniej z 2019 roku? Zwrócił się tez do przewodniczącego Komisji Budżetowej z pytaniem
jak przebiegała praca na Komisji i jaki był stosunek głosów nad projektem.
W stosunku do drugiej części pytanie Przewodnicząca Małgorzata Waszak-Klepka
poinformowała, że udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji i wszyscy byli za. Dodała
też, że obecna uchwała uwzględnia sugestie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, aby
zapisy pokryły się z praktyką.
Marszałek Marek Woźniak wyjaśnił, że uchwała jest refleksją na temat
dotychczasowych zapisów, które nie zawsze były jednoznaczne. Obecnie wprowadzone zapisy
oddają stosowaną procedurę. Jest ona zgodna z przepisami i akceptowana przez Regionalna
Izbę Obrachunkową. Jest informacja kiedy można składać wnioski, kiedy odnosi się do nich
Zarząd. Podaje ostateczny moment na wniesienie autopoprawki i w jaki sposób ustosunkowuje
się do zgłoszonych przez Radnych wniosków. Nie ma tu żadnych rewolucyjnych zmian, tylko
dopracowanie poprzednich zapisów.
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Radny Adam Bogrycewicz na wstępie dodał, że ograniczenie do jednej wypowiedzi w
danym punkcie uniemożliwia dyskusję. Podziękował za odpowiedź Marszałka.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 31,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 1.
Uchwała nr XXXIII/594/21 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Wielkopolskie pomocy
finansowej Gminie Nowy Targ, na usunięcie zniszczeń spowodowanych pożarem w
miejscowości Nowa Biała.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radny Adam Bogrycewicz podziękował wnioskodawcy, czyli Klubowi Prawa i
Sprawiedliwości. Na poprzedniej Sesji Przewodniczący Klubu Zbigniew Czerwiński
postulował o tę kwestię. Szkoda, że Zarząd tak późno zareagował. Zwrócił uwagę, że Sejmik
Łódzki podjął uchwałę po trzech dniach od wydarzenia, a Sejmik Wielkopolski potrzebował
miesiąc. Mówca bardzo popiera takie działania między samorządami. Czasami zdaniem
Radnego przekazywano pieniądze innym samorządom niepotrzebnie, natomiast w tym
przypadku jest to jak najbardziej uzasadnione. Na koniec jeszcze raz podziękował Klubowi PiS
oraz Zarządowi.
Pani Przewodnicząca Małgorzata Waszak-Klepka zwróciła uwagę na terminy.
Zdarzenie miało miejsce 19 czerwca, sesja odbyła się 21 czerwca i było mało czasu, aby się
zorientować na jakie cele środki będą potrzebne.
Marszałek Marek Woźniak uznał, że sposób wypowiedzi radnego Adama
Bogrycewicza jest nie do przyjęcia. Uznał to za chaos mający wywołać wrażenie, że to PiS
chciało dać pieniądze poszkodowanej gminie, a Zarząd długo się nad tym zastanawiał. Nie był
to wniosek Klubu Prawa i Sprawiedliwości, tylko wypowiedź na konwencie Przewodniczącego
Klubu Zbigniewa Czerwińskiego, którą Marszałek uznał za dobry pomysł. Chciano to zrobić
profesjonalnie, a nie ad hoc. Zaznaczył, że według przepisów nie można dawać pieniędzy
osobom prywatnym poszkodowanym w pożarze. Należy je przekazać gminie i należy mieć
potwierdzenie jakie szkody w majątku komunalnym zostały poniesione i czy dana gmina
oczekuje takiego wsparcia. Nie liczy się tu odruch serca, ale rzetelne rozpoznanie faktycznych
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potrzeb, ponieważ te środki należy potem rozliczyć zgodnie z prawem. Taki dialog został
natychmiast podjęty. Przygotowano dokumenty i zrobiono to zgodnie z harmonogramem prac
Sejmiku. Termin podjęcia nie ma znaczenia, ponieważ te koszty będą musiały być poniesione
i rozliczone w stosownym czasie. Prosił o niewykonywanie zabiegów retorycznych mających
na celu gloryfikację własnej opcji politycznej, a pognębienia przeciwnika.
Radny Adam Bogrycewicz zaznaczył, że podziękował Zarządowi. Poprosił
Przewodniczącą o panowanie nad emocjami mówców. Przyznał, że być może ustępuje
Marszałkowi intelektualnie, a na pewno doświadczeniem. Prosiłby jednak, żeby powściągnąć
emocje, ponieważ to niczemu nie służy. Sądzi, że nie zasłużył na obelgi, które wybrzmiały w
wypowiedzi przedmówcy. Będzie wdzięczny Przewodniczącej o przerywanie takich
wypowiedzi.
Przewodnicząca Małgorzata Waszak-Klepka poprosiła, żeby zacząć od siebie.
Zwróciła uwagę, że treść maili do niej od Radnego Adama Bogrycewicza pozostawiają wiele
do życzenia.
Radny Zbigniew Czerwiński poprosił, żeby nie popsuć efektu, który udało się
osiągnąć. Zaznaczył, że zgłosił ten wniosek na konwencie. Pan Marszałek wyraził
zainteresowanie. Zaproponował, żeby skupiać się na tym, że udało się coś zrobić dla ludzi,
którzy przeżyli poważną tragedię. Poprosił o wyhamowanie emocji.
Radny Filip Kaczmarek podziękował przedmówcy za wypowiedź i apel do kolegi
klubowego, który rozpoczął dziwną i niepotrzebną dyskusję. Dodał aby na przyszłość
powiedzieć młodszym kolegom, aby nie zabierali takiego głosu i nie wywoływali niepotrzebnej
dyskusji.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 32,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXIII/595/21 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego
Gminie Buk.
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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: 34,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXIII/596/21 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego
Gminie Szamotuły.
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 XXXIII/597/21 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego
Gminie Sieraków.
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.
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Uchwała nr XXXIII/598/21 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego
Miastu i Gminie Krotoszyn.
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 XXXIII/599/21 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego
Gminie Miejskiej w Chodzieży.
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 XXXIII/600/21 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Wyrzysk
zarządzania w zakresie bieżącego utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni przydrożnej
drogi wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych miejscowości Osiek nad
Notecią i miasta Wyrzysk oraz zimowego utrzymania chodników i parkingów.
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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: 30,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXIII/601/21 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/188/19 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania
tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, rozmiaru i zasad udzielania zniżek od
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska
kierownicze w szkołach i placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli szkół zaocznych,
pedagogów, psychologów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
w kształceniu zaocznym.
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 XXXIII/602/21 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/488/16 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia

25 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu

wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
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Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 32,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXIII/603/21 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego w
2021 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa
Wielkopolskiego na realizację wybranych zadań zgłoszonych w ramach Programu pn.
„Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.
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 XXXIII/604/21 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad 18. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
w przedmiocie realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami”.
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 XXXIII/605/21 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
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Ad 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu
Wielkopolskiemu 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 XXXIII/606/21 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
działającej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 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: 30,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXIII/607/21 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
działającej przy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w
Poznaniu.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radny Andrzej Pichet zaznaczył, że będzie głosował za przyjęciem uchwały. Zadał też
pytanie, czy Pani Sara Szynkowska vel Sęk to jest rodzina obecnego posła z Poznania?
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Radny Zbigniew Czerwiński poinformował, że jest to siostra Pana Posła i radną
miejską. Dodał też, że funkcje w radach społecznych pełnione są społecznie.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 33,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXIII/608/21 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad 22. 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 XXXIII/609/21 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania 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: 33,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXIII/610/21 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

18

Ad 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
działającej przy Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.
Wiceprzewodniczący SWW poinformował, 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 XXXIII/611/21 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad 25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo –
Leczniczemu w Śremie.
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 XXXIII/612/21 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Ad 26. Podjęcie uchwały w sprawie Raportu końcowego z realizacji Strategii
Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radny Leszek Bierła zaznaczył, że zmieniła się sytuacja na rynku pracy i musi uleć
zmianie również strategia. Należy zwiększyć mobilność pracowników. Zawsze był problem ze
szkoleniami. Ostatnio były robione głównie studia podyplomowe, MBA, aby młodzi
absolwenci mogli być w radach nadzorczych. Brakuje spawaczy, hydraulików, czy
krawcowych. Radny będzie naciskał na te zmiany na Komisji. Aktywizacja młodych musi być
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związana z mobilnością. Obecnie brakuje ludzi do pracy. Staże głownie były wykorzystywane
w urzędach. Uznał, że nie może tak być, że przed wyborami organizuje się dużo staży, aby
otrzymać jakiś dodatkowy elektorat. Należy postawić na szkolenia oraz mobilność zawodową,
jak i terytorialną.
Radny Adam Bogrycewicz poprosił o przedstawienie wyników głosowania komisji na
temat uchwały. Przewodnicząca Małgorzata Waszak-Klepka poinformowała, że udział w
głosowaniu wzięło udział 6 radnych i wszyscy byli za.
Marszałek Marek Woźniak zgodził się, że głos Radnego Leszka Bierły należy uznać
za ważny. Zastanawia się, dlaczego wypowiedział te uwagi przed głosowaniem. Mówca ma
wrażenie, że większość tych uwag jest ujętych w głosowanym dokumencie. Uznał, ze tego
rodzaju dyskusja powinna odbywać się na etapie Komisji, gdyż ma ona czas aby odnieść się do
wszystkich uwag. Zwracana jest uwaga na trendy i Marszałek ma wrażenie, że część uwag
dotyczy historii, a nie obecnego myślenia na temat służb zatrudnienia i interwencji na tym polu.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 32,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXIII/613/21 stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Ad 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania z
zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowane w 2021 roku (Dział 926
„Kultura Fizyczna”).
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 XXXIII/614/21 stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
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Ad 28. 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 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 XXXIII/615/21 stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Ad 29. 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 projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 35,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXIII/616/21 stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Ad 30. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i
pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
21

Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 35,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXIII/617/21 stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Ad 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630
"Turystyka").
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 XXXIII/618/21 stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Ad 32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego na
zadania remontowe i 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: 31,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXIII/619/21 stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
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Ad. 33. 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 programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych
z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w
celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”.
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 XXXIII/620/21 stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

Ad 34. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania własnego Województwa
Wielkopolskiego Miastu Koło.
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 XXXIII/621/21 stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

Ad 35. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania własnego Województwa
Wielkopolskiego Miastu i Gminie Kórnik.
Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie
Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
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Uchwała została podjęta przy głosach:
za: 31,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXIII/622/21 stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

Ad 36. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz
Gminy Kamieniec.
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 XXXIII/623/21 stanowi załącznik nr 35 do protokołu.

Ad 37. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz
Gminy Śrem.
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 XXXIII/624/21 stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

Ad. 38. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Województwa Wielkopolskiego.
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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: 32,
przeciw: 0,
wstrzymujących: 0.
Uchwała nr XXXIII/625/21 stanowi załącznik nr 37 do protokołu.

Ad 40. Informacja o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem Województwa
Wielkopolskiego w 2020 roku.
Sejmik przyjął informację do wiadomości.

Ad 41. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku.
Sejmik przyjął informację do wiadomości.

Ad 42. Sprawozdanie roczne z prac Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego za
rok 2020.
Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości.

Ad 43. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w
okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości.

Ad 44. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca Małgorzata Waszak-Klepka poinformowała, że otrzymała pismo
Przewodniczącego Henryka Szopińskiego, w którym informuje, że Klub Radnych Koalicji
Obywatelskiej zmienił nazwę na Klub Radnych Platformy Obywatelskiej. Jednocześnie w
związku ze zmianą nazwy klubu zostało złożone oświadczenie Klubu Radnych Platformy
Obywatelskiej o udzieleniu poparcia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
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Radna Tatiana Sokołowska w imieniu Klubu wyjaśniła, że Radni z partii Nowoczesna,
którzy byli członkami Klubu wstąpili do Platformy Obywatelskiej, to właśnie z tego powodu
zmienia się nazwa Klubu. Podkreśliła, że w pełni popierają działania Koalicji Obywatelskiej,
natomiast z uwagi na fakt, że wszyscy członkowie Klubu są członkami Platformy
Obywatelskiej, to jest powód, dla którego nazwa została zmieniona.
Radny Adam Bogrycewicz złożył:
 ustne zapytanie dotyczące sytuacji, jaka miała miejsce w przerwie Sesji. W związku z
pandemią Sejmik obraduje w trybie zdalnym, jednak podczas przerwy technicznej, na
ekranie widać było panią Przewodniczącą i osobę z obsługi, którzy nie zachowali zasad
bezpieczeństwa panujących w pandemii – korzystali z jednej przestrzeni bez maseczki.
Zapytał Marszałka, jako kierownika urzędu, o obowiązujące zasady i czy dopuszcza on
poruszanie się w urzędzie bez maseczki i czy są jakieś konsekwencje w przypadku
złamania zasad? Zapowiedział, że złoży zapytanie na piśmie;
 interpelację w sprawie naprawy drogi wojewódzkiej nr 174;
 zapytanie w sprawie podróży służbowych pani Pauliny Stochniałek Członek Zarządu
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Małgorzata WaszakKlepka, jako osoba odpowiedzialna za organizację Sesji poinformowała, że podczas Sesji
zdalnych przy stole prezydialnym siedzi 3 pracowników Kancelarii Sejmiku. Wszyscy są w
maseczkach i dodatkowo są rozdzieleni ścianką z tzw. pleksy. Przewodnicząca prowadzi
obrady bez maseczki, ale dzięki ściance z pleksy i odpowiedniej odległości ponad 2 metry,
zachowuje reżimy sanitarne. W sytuacji nagłej i awaryjnej, jaka miała miejsce podczas przerwy
technicznej, do stołu prezydialnego podszedł pan z obsługi teleinformatycznej. Zapewniła, że
zwróci uwagę pracownikom, aby do takich sytuacji nie dochodziło. Raz jeszcze zaakcentowała,
że o przestrzeganie przepisów dba zarówno Kancelaria Sejmiku, jak i wszystkie służby Urzędu
Marszałkowskiego.
Radny Jan Grzesiek złożył interpelację w imieniu Klubu Radnych polskiego
Stronnictwa Ludowego dotyczącą Rządowego Funduszu Polski Ład.
Radny Witosław Gibasiewicz w pierwszej kolejności poparł przedmówcę Jana Grześka
w prezentowanym przez niego temacie. Następnie poprosił Przewodniczącą o spowodowanie,
aby Radny otrzymał pismo, które odczytała Radna Tatiana Sokołowska dotyczące Muzeum w
Lewkowie, celem ustosunkowania się do niego. Na zakończenie podzielił się pozytywnymi
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wrażeniami z festiwalu w Jarocinie. Wyraził nadzieję, że w przyszłości samorząd województwa
wesprze jego organizacje.
Radny Przemysław Ajchler podniósł kwestię bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli
się hodowcy trzody chlewnej w związku z rozprzestrzeniającym się ASF. Sytuacja jest na tyle
trudna, że być może niektórzy zdecydują się na likwidację produkcji zwierzęcej. Zaapelował
do rządu i osób odpowiedzialnych o zajęcie się tą sprawą, a przede wszystkim zdjęcie
obowiązku tylko sprzedaży zwierząt do czerwonej strefy. Wielkopolska słynie z zakładów z
ponad 40-letnią tradycją, które niedługo mogą upaść. Szczególnej analizy wymaga także stan
inspekcji sanitarnej w Polsce, który w tej chwili jest tragiczny.
Radna Ewa Panowicz:
 złożyła interpelację w sprawie dofinansowania budowy nowej drogi łączącej ulicę
Tadeusza Sygietyńskiego z ul. Portugalską i dalej z Rondem Roszarnia. Droga ta umożliwi
bezpośredni dostęp dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie do drogi krajowej
nr 12;
 nawiązała także do oświadczenia Radnego Krzysztofa Dembińskiego złożonego podczas
ostatniej Sesji. Poprosiła Radnego aby wyjaśnił, czy prawdą jest, że otrzymał zatrudnienie
w spółce Enea?
Radny Krzysztof Dembiński poinformował, że pracuje w Enea od marca.
Radna Zofia Itman:
 podniosła kwestię posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Regionalnego, w której
uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska ws. ewentualnej
elektrowni jądrowej w Pątnowie. Przypomniała, że to ona rozmawiała z Dyrektorem
Departamentu Energetyki Jądrowej w tej sprawie i zainicjowała tę kwestię. Mimo to,
dowiedziała się o tym posiedzeniu przez przypadek podczas posiedzenia innej Komisji
Sejmiku. Przypomniała, że pierwotnie rozmawiała z Przewodniczącą na ten temat, aby
zrobić wspólne posiedzenie kilku Komisji, zaprosić zainteresowanych Radnych i spotkać
się w czwartek. Poprosiła o informację kto zdecydował o omawianiu tegoż tematu na
posiedzeniu Komisji Strategii oraz dlaczego Radna nie została o tym poinformowana?
Zwróciła się także do Marszałka Marka Woźniaka. Zwróciła uwagę, że nie tak wyobrażała
sobie współpracę w tym zakresie, że Marszałek występuje z pismem na forum podając
argumenty prezentowane przez mówczynie na poprzednich Sesjach. Podkreśliła, że jest
inicjatorką tej sprawy, którą od samego początku pilotuje. Zaapelowała także i zastrzegła
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sobie wniosek o wyjazd jesienią do elektrowni jądrowych aby przybliżyć radnym ich
specyfikę;
 złożyła interpelację w sprawie możliwości kontroli, interwencji i zakazu organizacji tzw.
pokazów i prezentacji promocyjnej produktów;
 złożyła interpelację w sprawie pociągów nie posiadających wysuwanych progów
zabezpieczających przed wpadnięciem w lukę między stopniami pociągu a peronem.
Do pierwszej wypowiedzi Radnej Zofii Itman odniosła się Przewodnicząca Sejmiku
Województwa

Wielkopolskiego

Małgorzata

Waszak-Klepka.

Wyraziła

zdziwienie

przedstawionymi wątpliwościami co do organizacji posiedzenia Komisji Strategii.
Przypomniała, że w rozmowie telefonicznej z Radną Zofią Itman uzgodniły, że najlepszą formą
dyskusji dla tegoż tematu będzie posiedzenie Komisji Strategii oraz że w związku z tym należy
dopasować godziny innych Komisji odbywających się w tym dniu, aby pozwolić na długą i
nieograniczoną dyskusję. Zaproszenie na to posiedzenie zostało skierowane do wszystkich
Radnych w imieniu mówczyni oraz Przewodniczącej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego
i Współpracy Międzynarodowej, został zaproszony także Zarząd, a pan Marszałek nie był
współorganizatorem. Przewodnicząca podkreśliła, że z uznaniem przyjęła inicjatywę Radnej
Zofii Itman oraz ustalenia, jakie poczyniły podczas rozmowy telefonicznej, które doprowadziły
do organizacji spotkania.
Radna Zofia Itman poinformowała, że dostała link na zdalne posiedzenie Komisji,
jednak bez informacji, że będzie tego typu tematyka. W rozmowie telefonicznej z
Przewodniczącą rozmawiały ewentualnie o czwartku jako o dniu odbycia tego typu spotkania.
Niemniej wyraziła zadowolenie z przeprowadzonej podczas posiedzenia Komisji Strategii
prezentacji, z której można było się dużo dowiedzieć. Zaapelowała o kontynuowanie działań
w tej kwestii jesienią.
Radny Marek Gola odniósł się do wystąpienia na poprzedniej Sesji Radnego
Krzysztofa Dembińskiego, na zakończenie którego radny Krzysztof Dembinski złożył mandat.
Mówca pogratulował mu objęcia stanowiska Członka Zarządu ds. Finansowych w spółce Enea
Centrum. Pogratulował także zakłamania, hipokryzji, niedoinformowania i obłudy, które często
towarzyszy formacji Radnego Krzysztofa Dembińskiego. Radny w ww. wystąpieniu jako
powód złożenia mandatu podał m.in. zaszczepienie się mówcy poza kolejnością i brak jego
odwołania z tego tytułu, kwestię rady nadzorczej pana Jacka Bogusławskiego czy kwestie
faktur na ok 100 zł zasłużonego Radnego Henryka Szopińskiego. Mówca podkreślił, że Radny
okłamał swoich 7814 wyborców i sprzedał się za mówiąc krótko za pieniądze, za kasę. Radny
Krzysztof Dembiński zaatakował także pracownicę Urzędu Marszałkowskiego, która została
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Zastępcą Dyrektora po 15 latach pracy w urzędzie, mając odpowiednie kwalifikacje. Złe
informacje dotyczyły także spółki w Środzie Wielkopolskiej i tamtejszej rady nadzorczej.
Radny Krzysztof Dembiński przedstawiając siebie jako obrońcę moralności, okazał się
zwykłym kłamcą i obłudnikiem.
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Małgorzata WaszakKlepka przerwała Rademu Markowi Goli jego wypowiedź i zaapelowała aby ważył słowa.
Na zakończenie Radny Marek Gola wyraził pogląd, że ktoś takie nie powinien być
Radnym oraz życzył powiedzenia Krzysztofowi Dembińskiemu.
Z wnioskiem formalnym zgłosił się Radny Adam Bogrycewicz prosząc o 10-minut
przerwy. Radny był oburzony słowami Radnego Marka Goli oraz zbyt późną interwencją
Przewodniczącej. Radny Marek Gola nie jest od tego aby decydować czy ktoś powinien być
Radnym, czy też nie. Radny nadmienił, że wielokrotnie zarzucono mu nieodpowiedni język
wypowiedzi, jednak wypowiedź przedmówcy była niesamowitym koncertem. Zaapelował do
Przewodniczącej o powstrzymanie emocji i inne prowadzenie obrad.
Wniosek Radnego Adama Bogrycewicza o 10-minuotwą przerwę nie uzyskał większości
głosów:
za: 7,
przeciw: 18,
wstrzymujących się: 0.
Radny Zbigniew Czerwinski zaapelował o podejmowanie przez Przewodniczącą
szybciej tego typu interwencji w sytuacji, kiedy Radni uprawiają tzw. hate speech. Pokreślił,
że Radny Marek Gola inwektywami skierowanymi do Radnego Krzysztofa Dembińskiego
pobił wszystkie rekordy.
Radny Zbigniew Czerwiński oraz Radny Marek Sowa złożyli wspólną interpelację w
sprawie wsparcia finansowego Chóralnych Koncertów Kameralnych Grand Prix Polskiej
Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza.
Radny Andrzej Pichet:
 podziękował Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Pawłowi
Katarzyńskiemu za współpracę przy wspólnych projektach jeśli chodzi o miejscowość
Gostyczyna, wzdłuż drogi 453, Czarny Las wzdłuż drogi 444 oraz miejscowość
Przygodzice przy drodze 490;
 złożył interpelację w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 450,
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 odniósł się do poruszonego dzisiaj kwestii wniosków w Rządowym Funduszu Programu
Inwestycji Strategicznych i poinformował, że wniosek do ww. programu może mieć tylko
500 znaków. Dlatego też kwestie związane z programem mogą rodzić pewne wątpliwości.
Radna Mirosława Rutkowska-Krupka:
 odniosła się do wypowiedzi Radnej Zofii Itman w sprawie elektorowi jądrowej i
poinformowała, że na majowym posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i
Infrastruktur Technicznej omawiając czy konsultując terytorialny plan sprawiedliwej
transformacji dla Wielkopolski wschodniej, omawialiśmy po raz pierwszy w takim
szerszym zakresie sprawę ewentualnej lokalizacji elektrowni atomowej w Wielkopolsce
wschodniej. W protokole ujęto, że tematem powinna zająć się także Komisja Strategii
Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej oraz komisja Gospodarki.
dowiadując się jednocześnie o kierunki działań strony rządowej.
 nawiązała także do interpelacji Radnego Jana Grześka ws. Polskiego Ładu.
Poinformowała, że na posiedzeniu komisja w dniu 12 lipca br. Dyrektor WZDW
zapowiedział, że będą złożone 3 wnioski: 1 na tabor kolejowy, 2 na infrastrukturę drogową.
W tej sprawie został sformułowany wykaz tytułów do ewentualnego wsparcia i jest on
bardzo szeroki. Nabór trwa do końca lipca;
 przekazała podziękowania od Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnych w Gromadnie
pana Adama Kapczyńskiego i Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gromadnie Marcina
Piszczka dla Województwa Wielkopolskiego reprezentowanego przez Marszałka
Województwa Marka Woźniaka za okazaną pomoc i wsparcie finansowe przy zakupie
lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą. Dofinansowanie ze
strony województwa wyniosło 209 000, a cały ten pojazd kosztował nieco ponad 300 000
zł.
Radna Zofia Itman raz jeszcze podkreśliła, ż inicjatywa kontaktu z Dyrektorem
Departamentu Energetyki Jądrowej wyszła od mówczyni.
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak zapewnił, że nie chce
odebrać Radnej Zofii Itman prawa do tego, że na forum Sejmiku jest inicjatorką dyskusji o
energetyce jądrowej. Mówca zapewnił, że chciałby uniknąć sytuacji, kiedy wiele się będzie o
tym rozmawiać, organizować konferencje, powielać wcześniejsze wnioski, a na koniec nie
będzie żadnych konkretów. Marszałek chciałby wiedzieć jak będzie przebiegał proces decyzji
co do ostatecznej lokalizacji. Wyraził nadzieję, że decyzja nie zapadnie z dnia na dzień. Należy
przecież przeprowadzić dialog z samorządem regionalnym czy lokalnym, dowiedzieć się
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wpierw jaka będzie technologia tej elektrowni. Potrzebna jest rzetelna wiedza oparta na faktach.
Podkreślił, że to, co dzisiaj wiemy zarówno z krajowego planu energetyki, czy też tych
wypowiedzi, które słyszeliśmy od przedstawicieli ministerstwa, to są rzeczy bardzo
ogólnikowe, które nas mają przekonać o tym, że to jest korzystne dla regionu. Zgadzamy się z
tym, jednak po spełnieniu podstawowych warunków, m.in. że jest to technologia bezpieczna,
że lokalizacja odbywa się za zgodą mieszkańców. Marszałek ma nadzieję, że tego typu decyzje,
które decydować będą o kolejnych dziesięcioleciach zapadać będą wspólnie, w dialogu,
niezależnie od naszych politycznych sporów. Mówca przywołała kilka przykładów planów,
które nie zostały zrealizowane. W Wielkopolsce stąpamy twardo po ziemi, więc powinniśmy
rozmawiać o faktach., konkretnie i w dialogu i taki był wydźwięk pisma skierowanego do
Premiera w sprawie elektrowni atomowej w Wielkopolsce.
Radny Marek Sowa odnosząc się do sformułowania, że w Wielkopolsce twardo stąpa
się po ziemi, zwrócił uwagę na Platformę Obywatelską i jej sposób głosowania jeśli chodzi o
podatki itd.

Ad 45. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego

Małgorzata

Waszak-Klepka

zamknęła

XXXIII

Sesję

Sejmiku

Województwa Wielkopolskiego.

Protokół sporządzili:
Patryk Szczechowiak
Małgorzata Ziarnek
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ZAŁĄCZNIK NR 2
Wystąpienie pisemne Radnego Filipa Kaczmarka do protokołu

„Głosowałem przeciwko wprowadzeniu do porządku obrad punktu 38a pt. Omówienie
sytuacji zaistniałej w dniu 25 czerwca 2021 r. podczas uroczystości podpisania umowy w
sprawie dofinansowania Centrum Innowacji Technologicznych w Pile. Wnioskodawca nie
wyjaśnił o jaką sytuację chodzi, a ja nie uczestniczyłem ww. uroczystości. Nie mogłem zatem
głosować za wprowadzeniem do porządku obrad punktu, którego zakres merytoryczny nie
został określony”.
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