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PROTOKÓŁ NR XXXIX/22 

XXXIX sesji Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego 

z 28 lutego 2022 r. 

 

XXXIX sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji odbyła się 

28 lutego 2022 r. o godz. 11:00 trybie zdalnym. 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

Obrady otworzył Jarosław Maciejewski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. Przywitał uczestników Sesji – Radnych oraz gości. Przewodniczący obrad podjął 

temat sytuacji w Ukrainie i odczytał hymn Ukrainy. Poprosił także o minutę ciszy upamiętniającą 

ofiary wojny w Ukrainie. Oddał głos Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, a następnie 

przedstawicielom Klubów Radnych.  

Marszałek Marek Woźniak potwierdził, że sytuacja jest nadzwyczajna. Dodał, że jest to 

bezprecedensowe wydarzenie we współczesnej historii. Widzimy brutalny atak na Ukrainę przez 

Federacje Rosyjską. Sytuacja ta rodzi konieczność pomocy przyjaciołom z Ukrainy, którzy opuszczają 

swój kraj. Dotyczy to głównie kobiet i dzieci. Marszałek dostrzega konieczność przyjęcia tych osób 

i zapewnienia im egzystowania. Wielu Ukraińców od dawna mieszka i pracuje w Wielkopolsce. Część 

osiedliła się na stałe. Jest duża szansa aby ich rodziny i znajomi zostali w sprawny sposób tutaj 

przyjęci. Mówca liczy się z tym ,że duża część osób nie będzie miała tu kontaktu i będzie szukała 

miejsca pobytu. Podkreślił, że kwestią zarzadzania kryzysem zajmuje się rząd i jego służby z czołową 

rolą wojewodów. Samorząd chce wspierać realizację tych zadań. Podkreślił jednak, że podejmowanie 

kluczowych działań i opracowywanie schematów postepowania jest zadaniem administracji rządowej 

i samorząd oczywiście się podporządkowuje się tym decyzjom, ale stara się mieć na nie wpływ. 

Regularnie od kilku dni odbywają się spotkania. Powołano wspólnie działanie z Prezydentem Miasta 

Poznania i Starostą Poznańskim. Marszałka reprezentuje tam Dyrektor Biura Współpracy 

Międzynarodowej, która od wielu lat ma bezpośrednie kontakty ze stroną ukraińską. Są to działania 

oddolne, natomiast jako samorząd jest chęć wspierania działań rządowych. Jedną z form współpracy 

jest podpisanie porozumień pomiędzy samorządem a administracją rządową. Wiąże się z tym 

przekazanie określonych środków na realizowany cel. Jest problem natury formalnej ze środkami 

finansowymi. Każdy z samorządów posiada tzw. rezerwę kryzysową. Jest obostrzona określonymi 

uwarunkowaniami prawnymi. Rezerwa była przedmiotem pytania do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z udzielonej odpowiedzi 
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wynika, że to co związane jest z organizacją zadań własnych przeciwdziałających kryzysowi mogłoby 

być finansowane, natomiast nie możne ich wydatkować na pomoc uchodźcom. Nie można z tych 

pieniędzy opłacić np. zakwaterowania lub wyżywienia. Poproszono stronę rządową aby drogą zmian 

legislacyjnych rozwiązać ten problem. Natomiast tam, gdzie będą to dotacje celowe oparte na 

porozumieniach czy decyzje administracji rządowej, to jest inna kwestia. W rozmowach podkreślono 

specjalne regulacje prawne dotyczące statusu przybywających w Polsce uchodźców. Na pierwszy plan 

wybiła się kwestia dotycząca tego, co uprawnia uchodźcę do korzystania z różnych form pomocy. 

Dyskutowano czy ma to być formalny status uchodźcy. Okazało się, że taka procedura trwa kilka 

miesięcy i blokuje możliwość wyjazdu z Polski oraz podjęcia pracy. Nie jest ona dziś konieczna. 

Każdy obywatel Ukrainy może być zaopatrzony w oparciu o pieczątkę w paszporcie potwierdzającą, 

że przekroczył granice po 24 lutego. Jeżeli z jakichś powodów nie otrzymał pieczątki to punkt 

graniczny na lotnisku Ławica deklarował, że taką pieczątkę dana osoba uzyska. Po jej otrzymaniu 

może się zwrócić o pomoc w sprawie zakwaterowania i wyżywienia do służb Wojewody. Może też 

zwrócić się do podstawowej jednostki zdrowotnej, bądź szpitala. Mówca liczy, że w tym tygodniu rząd 

złoży konkretne rozwiązania legislacyjne do parlamentu i te kwestie zostaną uregulowane. Jest obawa, 

że przy obecnych przepisach nie wszyscy będą sankcjonować prawo uchodźców chociażby do opieki 

zdrowotnej. Marszałek wnioskował aby uchodźcy na terenie konkretnej gminy, którzy ominęli punkt 

recepcyjny na granicy zwracali się do gmin i to one powinny pośredniczyć w kontakcie z oddziałem 

zarządzania kryzysowego Wojewody. Tam znajdą informacje, gdzie można zakwaterować takie 

osoby. Wojewoda dysponuje oferta hotelową, ale niestety czasami jest to na terenie innej gminy. 

Delegowanie do tych miejsc odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Wojewody. Zdaniem mówcy 

samorząd byłby najbardziej skutecznym pośrednikiem w takim kontakcie. Jeżeli chodzi o pomoc 

materialną, to są dwie odrębne kwestie. Jedna to pomoc materialna Ukraińcom tu na miejscu. 

Dystrybucja produktów odbywać się będzie w formie zdecentralizowanej, czyli organizacje 

pozarządowe i samorządy. Marszałek sugerował aby centralizować co najwyżej nadwyżki. Odrębną 

kwestią jest pomoc za granicą. Tam pojawia się problem przejazdu przez granicę oraz bezpieczeństwa 

na obszarze Ukrainy. Władze odradzają samodzielne organizowanie transportów humanitarnych 

mających dotrzeć do miejsc za granicą. Wojewoda będzie organizował huby, z których zebrane rzeczy 

będą przekazywane za granicę. Specjalne przygotowane konwoje będą przewozić zebrane rzeczy. 

W kontekście partnerstwa regionalnego, to Marszałek poinformował, że cały czas jest kontakt 

z Charkowem. Początkowo nie zgłaszano potrzeb. Proszono o spokój i przekazywanie prawdziwych 

informacji, ponieważ strona rosyjska rozsyła wiele dezinformacji. Teraz są pierwsze prośby 

o najbardziej podstawowe materiały medyczne, higieniczne oraz żywność dla dzieci. Będzie 

współpraca z Wojewodą aby konwoje humanitarne uwzględniały również obwód Charkowski. Póki 
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co pomoc oparta będzie z darów, ponieważ obecnie samorząd nie może zakupić konkretnych 

produktów, ponieważ nie pozwala na to prawo. Jest inicjatywa szpitali, aby taką zbiórkę i ewentualnie 

ze środków własnych zgromadzić pewna pulę środków medycznych i w trybie konwoju przekazać 

stronie ukraińskiej. Samorząd Województwa dedykował dwa ośrodki w Chalinie oraz Lądzie na rzecz 

dzieci, ponieważ są one przystosowane dla osób w młodszym wieku chociażby z uwagi na gabaryty 

łóżek. Marszałek zadeklarował przewodniczącemu regionalnej Solidarności, że udostępni opuszczony 

przez szpital na Lutyckiej ośrodek rehabilitacyjny na jeziorem Kierskim pod warunkiem uzyskania 

wymaganych zgód. Solidarność chce odświeżyć ten budynek i wyposażyć w niezbędne przedmioty. 

Jest tam 40 pokoi, w których mogłyby przebywać rodziny ukraińskie. W trakcie realizacji jest zamiar 

przekazania dwóch karetek, które zostały wycofane z codziennego funkcjonowania, ale są w pełni 

sprawne i wyposażone. Marszałek zapowiedział rozbudowę zespołu o osoby znające język ukraiński. 

Mówca widzi dla samorządu rolę wspierającą, koordynującą, ponieważ nie chce dublować działań 

Wojewody. Najbardziej sprawne funkcjonowanie będzie na poziomie gminy jako samorządowi 

najbliższemu problemom ludzi i uchodźców. Wspierał je będzie ośrodek kierowania Wojewody 

poprzez wyposażenie w niezbędne rzeczy. Na każde wezwanie, które popłynie ze strony administracji 

rządowej, czy na prośbę ze strony uchodźców, województwo będzie odpowiednio reagować. Na 

koniec Marszałek dodał, że Koleje Wielkopolskie będą wozić uchodźców bezpłatnie. Dodał też, 

że obecny entuzjazm w sposób naturalny będzie powoli topniał i trzeba przygotować się na pomoc 

długofalową. Rola instytucji ulegnie wtedy znacznemu zwiększeniu. Pojawia się już problem i obawa, 

że Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski przed 24 lutego będą traktowani inaczej i nie otrzymają 

odpowiednich uprawnień. Musi to zostać uregulowane na poziomie rządowym. Na wszelkie 

dodatkowe pytania Marszałek jest gotów odpowiedzieć.  

Radny Henryk Szopiński powiedział, że w ostatnim czasie towarzyszy nam niedowierzanie. 

Trudno uwierzyć, że w XXI wieku, po straszliwych doświadczeniach dwóch wojen światowych, po 

dramatycznym wyniszczeniu wielu narodów, w tym narodu rosyjskiego, w Europie znajdzie się 

przywódca, który zaplanuje i dokona napaści na sąsiednie suwerenne państwo. Jeszcze tydzień temu 

było to dla wszystkich niewyobrażalne. Wydawało się, że Putin, gromadząc wielotysięczną armię na 

granicy z Ukrainą, chce na demokratycznych państwach zachodu wymusić kolejne ustępstwa.   

Niestety niewyobrażalne stało się realne. Drugie odczucie, które się nasuwa to oburzenie. Napaść Rosji 

na Ukrainę  budzi w nas ogromne oburzenie i niezgodę na barbarzyński akt łamania wszelkich praw. 

Rosja niejednokrotnie złamała gwarancję bezpieczeństwa, zagwarantowanego Ukrainie, 

w Memorandum Budapesztańskim w 1994 r. w wyniku, którego Ukraina pozbyła się broni nuklearnej. 

Rosja dołączyła do państw bandyckich godnych najwyższego potępienia. Jeszcze większe oburzenie 

wywołują ataki na przedszkola, domy dziecka, szpitale, budynki mieszkalne czy inne obiekty cywilne, 
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nie do pomyślenia w cywilizowanych konfliktach zbrojnych. Świadczą one o całkowitej demoralizacji 

rosyjskiej armii i jej dowódców. Kolejne odczucie mówcy, który uważa, że prawdopodobnie wyraża 

zdanie swoich koleżanek i kolegów to solidarność. Ten niebywały akt agresji ze strony Rosji sprawia, 

że dzisiaj wszyscy jesteśmy Ukraińcami. Wyrażamy głęboką solidarność z narodem ukraińskim, który 

ma prawo do niepodległości i suwerenności. W obliczu ogromnie trudnej sytuacji armii ukraińskiej 

i ludności cywilnej wyrażamy pełne poparcie dla wszelkich działań Prezydenta RP, Polskiego Rządu 

i służb dyplomatycznych Polski zmierzających do zakończenia działań wojennych i udzielenia 

wszelkiej pomocy ludności cywilnej. Wyrażamy również solidarność z UE i poparcie dla nałożonych 

na Rosję sankcji gospodarczych. Również każdy z nas z osobna deklaruje wsparcie i pomoc, zarówno 

tym, którzy pozostali w Ukrainie jak i tym, którzy potrzebują schronienia w naszym kraju. Kolejnym 

wyrażonym odczuciem mówcy są szacunek i podziw dla narodu ukraińskiego i ich przywódców, 

w szczególności Prezydenta Zełenskiego. Ich determinacja i wola walki nie mają sobie równych. 

Stawienie tak silnego oporu wobec kilkukrotnie większej armii rosyjskiej świadczy o dobrym 

przygotowaniu i ogromnej motywacji żołnierzy ukraińskich, a także mądrości ich dowódców. Cały 

demokratyczny świat powinien wesprzeć Ukrainę w walce o wolność i demokrację. To także nasza 

wojna i nikt nie może się z tej odpowiedzialności zwolnić. Radny swoją wypowiedź zakończył 

słowami Niech żyje wolna Ukraina. 

Radny Zbigniew Czerwiński powiedział, że 24 lutego skończył się pewien istotny okres 

w historii. Wydawało się, że taka sytuacja, gdy staniemy wobec realnego zagrożenia militarnego 

w Europie za naszego życia, już się nie powtórzy. Radnego cieszą dotychczasowe wypowiedzi. Ta 

sytuacja to istotna lekcja, że zawsze należy pamiętać o własnej tożsamości. O tym, że wobec własnego 

państwa mamy istotne obowiązki. Tylko taka obywatelska postawa, gdy ojczyzna jest ważna również 

wtedy gdy jest zagrożona powoduje, że naród, tak jak teraz Ukraińcy, zdaje lekcje z odpowiedzialności 

za swoje państwo. Radny sądzi, ze opór Ukraińców zaskoczył Putina, ponieważ wszyscy byli 

przygotowani, że to raczej będzie Blitzkrieg, a władze ukraińskie uciekną i powstanie marionetkowy 

rząd. Sytuacja oporu ukraińskiego powoduje zmianę nastawienia wielu krajów europejskich do Rosji 

i charakteru tego państwa. Bezczelne wypowiedzi władz rosyjskich przed agresją budziły zdziwienie, 

że to może jakaś gra, a oni byli zdecydowani już wtedy na militarne wtargnięcie. Mówca cieszy się, 

że w sytuacji realnego zagrożenia wszyscy mówią jednym głosem. Wyrażana jest solidarność 

z narodem ukraińskim. Kierowane są słowa wsparcia do naszego regionu partnerskiego w Charkowie. 

Na szczęście wojsko stawia tam skuteczny opór przeważającym siłom rosyjskim. Mówca swoją 

wypowiedź również zakończył słowami Niech żyje wolna Ukraina. 

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski zabrał głoś w imieniu Klubu Polskiego Stronnictwa 

Ludowego. Na wstępie zwrócił się do Ukraińców w ich ojczystym języku. Następnie powtórzył swoje 
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wystąpienie w języku polskim. Potępiamy agresję Rosji na wolną i suwerenną Ukrainę. Rosja 

zaatakowała kraj, który w niczym jej nie zagraża. To ten kraj ponosi pełną odpowiedzialność za śmierć 

ludzi i zniszczenia, które będą efektami tej wojny. Moment ten przejdzie do historii jako 

bezprecedensowy, haniebny akt agresji. Świat nigdy nie zapomni reżimowi Putina zburzenia pokoju 

kształtowanego w Europie od wielu lat. W obliczu zagrożenia i cierpienia jakie niesie za sobą ta wojna 

– wyrażamy pełną solidarność z naszymi przyjaciółmi z całej Ukrainy. Oddajemy hołd dla heroicznej 

postawy żołnierzy ukraińskich oraz wyjątkowej postawy całego społeczeństwa. Jesteśmy gotowi do 

udzielania wszelkiego wsparcia i pomocy w tych trudnych chwilach dla narodu ukraińskiego. Chwała 

Ukrainie. 

Radna Agnieszka Grzechowiak wygłosiła oświadczenie w imieniu Klubu Nowej Lewicy. 

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Ukrainie, Nowa Lewica w pełni wspiera naród ukraiński, 

ludność podstępnie zaatakowaną przez Rosję Władimira Putina. Wojna, która obecnie toczy się za 

granicą naszego państwa, stała się niestety także i naszym udziałem, ponieważ zaatakowano wolny, 

niezależny kraj i naszych przyjaciół. Dzieją się tam rzeczy, których mieliśmy nadzieję nigdy nie 

doświadczyć, myśląc, być może naiwnie, że świat umie wyciągać właściwe wnioski z historii. Żądamy 

bezwarunkowej solidarności z Ukrainą. Całkowicie nieakceptowalne jest dla nas powoływanie się na 

wydarzenia, które miały miejsce na Wołyniu w latach 1943-1944. Mówię to także jako wnuczka 

Wołyniaków. Nieakceptowalne i godne potępienia jest uprawianie tego typu polityki na grobach 

naszych przodków. Nowa Lewica solidaryzuje się z Ukrainą, podziwiamy męstwo i odwagę tego 

narodu i angażujemy się w pomoc. Niech żyje wolna Ukraina! 

Radny Jerzy Lechnerowski stwierdził, że podejmując na ostatniej Sesji stanowisko związane 

z Ukrainą, nie do końca wierzono, ze do tej napaści dojdzie. Niestety imperialistyczne zapędy Putina 

się urzeczywistniły. Z zadowoleniem należy przyjąć fakt, że praktycznie cały świat potępia te agresję. 

Oczywiście ten sprzeciw przybiera różne formy. Radny wspomniał o protestach na całym świecie, 

w tym także w Rosji, gdzie są mocno tłumione przez tamtejszą władzę. Mówca wyraził duże uznanie 

dla Ukrainy i ich prezydenta, że postanowili walczyć. Wyraził poparcie dla działań władz 

państwowych i regionalnych. Dodał, że my także możemy się włączyć do pomocy przekazując jakieś 

kwoty na pomoc Ukraińcom. Radny wspomniał tez o działaniach gminy Kórnik. Ma nadzieje na dalszą 

pomoc z całego świata i liczy na szczęśliwe zakończenie tej sytuacji.  

Radny Adam Bogrycewicz odniósł się do wystąpienia Marszałka, który stwierdził, że jest 

gotowy na pytania i chętnie na nie odpowie. Jest to w sprzeczności z wypowiedzią Przewodniczącego 

Jarosława Maciejewskiego, który nie przewidywał w tym punkcie wystąpień radnych oprócz 

Marszałka i przedstawicieli klubów. Radny poprosił o możliwość zabrania głosu, ponieważ ma kilka 

pytań. Odwołał się tez do dopuszczenia do głosu radnego Jerzego Lechnerowskiego. 
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Przewodniczący Jarosław Maciejewski zaznaczył, ze od początku kadencji udzielany jest głos 

radnemu Jerzemu Lechnerowskiemu jako radnemu niezrzeszonemu. Pozwolił też na zabranie głosu 

radnemu Adamowi Bogrycewiczowi i zadanie pytań.  

Radny Adam Bogrycewicz wspomniał, że 24 lutego w dzień agresji Rosji na Ukrainę poprosił 

Marszałka o przygotowanie analiz i przedstawienie Sejmikowi informacji. Podziękował Marszałkowi, 

że zechciał to zrealizować. Radny zapytał w kontekście ośrodków w Chalinie i Ladzie jaką liczbę 

miejsc oferują te ośrodki. Marszałek wspominał o małych łóżkach stąd pytanie radnego jak będzie 

zapewniony byt dla całych rodzin, w tym matek. Była informacja o bezpłatnych przejazdach 

w Kolejach Wielkopolskich dla Ukraińców do 24 marca. Dopytał, czy dotyczy to wszystkich 

mieszkańców Ukrainy, czy tylko tych, którzy po 24 lutego znaleźli się na terenie województwa 

wielkopolskiego. Podziękował Marszałkowi i jego agendom za wszelkie działania. 

Marszałek Marek Woźniak zaznaczył, że to nie przedmówca jest autorem dzisiejszego 

wystąpienia Marszałka, a wspólne uzgodnienie z Przewodniczącym Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. Wyjaśnił, że w Chalinie są 42 miejsca, a w Lądzie 50. Są to miejsca przeznaczone 

dla młodych ludzi, a nie rodzin. Mówca zdaje sobie sprawę, ze czasami młodzież będzie potrzebować 

opieki psychologicznej, ale tu najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia ze stresem 

towarzyszącym sytuacjom wojennym. Zorganizowana forma zajęcia się młodymi ludźmi, którzy mają 

tego typu problemy, powinny być zaopiekowanie w sposób szczególny. Było to już realizowane 

w stosunku do dzieci i młodzieży z Gruzji. Nie jest to tożsame z miejscami pobytowymi dla rodzin, 

tak jak oferuje to Urząd Wojewódzki poprzez zawarte kontrakty z hotelami. Baza hotelowa Wojewody 

zdaniem mówcy będzie rozszerzana. Jest ona wystarczająca na obecne potrzeby. Jeżeli chodzi 

o kwestie przewozów w Kolejach Wielkopolskich to jest to kwestia rozwojowa. Terminy, jak 

i wszelkie formy dostępu będą zdaniem mówcy regulowane na poziomie krajowym. Marszałek liczy, 

że stanie się to w tym tygodniu. Obecnie nie ma odpowiedniej formy sprawdzenia, kiedy dana osoba 

przyjechała. Te kwestie wymagają regulacji na poziomie centralnym.  

 

Przewodniczący obrad dokonał sprawdzenia obecności – w Sesji udział wzięło 37 Radnych 

Województwa Wielkopolskiego.  

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

 Wiceprzewodniczący poinformował, że w dniu 24 lutego wpłynął wniosek Pana Marszałka 

Marka Woźniaka o poszerzenie porządku obrad dzisiejszej Sesji o projekt uchwały w sprawie 
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przyjęcia „Stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Muzeum Powstania 

Wielkopolskiego 1918-1919”. Projekt był przedmiotem obrad Komisji Kultury odbywającej się 

25 lutego br. Komisja po przeprowadzonej dyskusji wniosła poprawki do projektu uchwały 

i zaopiniowała pozytywnie jego treść, którą wnioskodawca zaakceptował jako autopoprawka.  

Ponadto, do druku nr 11 załączona została autopoprawka po poprawkach Komisji Kultury.  

 

Punkt pn. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Stanowiska Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” został wprowadzony do 

porządku obrad niniejszej Sesji jako pkt 13 A głosami: 

za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

 

 

PORZĄDEK OBRAD 

XXXIX SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/713/21 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2022 rok.  

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/712/21 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym Ziemi 

Kaliskiej w Kaliszu.  

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

Muzeum Okręgowym w Koninie.  
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8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka i powołania członka Rady Muzeum przy Muzeum 

Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum w Lewkowie – 

Zespole Pałacowo-Parkowym. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu darowanej nieruchomości na rzecz Gminy Krobia.  

11. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady Społecznej działającej 

przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Śremie.  

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wielkopolskiemu Ośrodkowi 

Reumatologicznemu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki 

Zdrowotnej w Śremie.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością wniosku z dnia 22 stycznia 2022 

r.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia „Stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie uczczenia Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych”.  

15. Informacja w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego – zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela.  

16. Sprawozdanie z pracy Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego za 2021 rok. 

17. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji wniosków zgłoszonych przez 

Komisje Sejmiku w II półroczu 2021 roku.  

18. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego VI kadencji podjętych w IV kwartale 2021 roku.  

19. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  

20. Interpelacje i zapytania radnych. 

21. Zamknięcie posiedzenia. 

   

3. Wybór sekretarzy obrad. 
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Sekretarzami obrad zostali wybrani przy głosach:  

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Radni: Patrycja Przybylska oraz Leszek Bierła. 

 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/713/21 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2022 rok (wraz z autopoprawką). 

Wiceprzewodniczący poinformował, 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 XXXIX/741/22 stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Ad 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/712/21 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne (wraz z autopoprawką). 

Wiceprzewodniczący poinformował, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 25,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 10.  

Uchwała nr XXXIX/742/22 stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

https://bip.umww.pl/artykuly/2828076/pliki/20220310095900_uchwalaxxxix74122.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2828076/pliki/20220310095901_uchwalaxxxix74222.pdf
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Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym 

Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. 

Wiceprzewodniczący poinformował, 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 XXXIX/743/22 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka i powołania członków Rady Muzeum przy 

Muzeum Okręgowym w Koninie. 

Wiceprzewodniczący poinformował, 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 XXXIX/744/22 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka i powołania członka Rady Muzeum przy 

Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. 

Wiceprzewodniczący poinformował, 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,  

https://bip.umww.pl/artykuly/2828076/pliki/20220310095901_uchwalaxxxix74322.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2828076/pliki/20220310095902_uchwalaxxxix74422.pdf
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wstrzymujących: 1.  

Uchwała nr XXXIX/745/22 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum w 

Lewkowie – Zespole Pałacowo-Parkowym. 

Wiceprzewodniczący poinformował, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 24,  

przeciw: 9,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XXXIX/746/22 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu darowanej nieruchomości na rzecz Gminy Krobia. 

Wiceprzewodniczący 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 XXXIX/747/22 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad 11.  Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady Społecznej 

działającej przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Śremie. 

Wiceprzewodniczący poinformował, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie 

Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Radni nie wnieśli uwag. 

https://bip.umww.pl/artykuly/2828076/pliki/20220310095902_uchwalaxxxix74522.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2828076/pliki/20220310095903_uchwalaxxxix74622.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2828076/pliki/20220310095903_uchwalaxxxix74722.pdf
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Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XXXIX/748/22 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad 12.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wielkopolskiemu 

Ośrodkowi Reumatologicznemu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zespołowi 

Opieki Zdrowotnej w Śremie. 

Wiceprzewodniczący 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 XXXIX/749/22 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad 13.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością wniosku z dnia 22 

stycznia 2022 r. 

Wiceprzewodniczący 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 XXXIX/750/22 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

https://bip.umww.pl/artykuly/2828076/pliki/20220310095904_uchwalaxxxix74822.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2828076/pliki/20220310095905_uchwalaxxxix74922.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2828076/pliki/20220310095905_uchwalaxxxix75022.pdf
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Ad 13 A.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Stanowiska Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919". 

Wiceprzewodniczący poinformował, że do projektu uchwały załączona autopoprawka na 

podstawie pozytywnej opinii Komisji Kultury, która wniosła poprawki do treści stanowiska. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 35,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XXXIX/751/22 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad 14.  Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia „Stanowiska Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego  z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie uczczenia Narodowego Dnia Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych”. 

Wiceprzewodniczący poinformował, że do projektu uchwały załączona autopoprawka na 

podstawie pozytywnej opinii Komisji Kultury, która wniosła poprawki do treści stanowiska. 

Radny Zbigniew Czerwiński zgłosił się do głosu i odczytał treść uchwały. 

Radny Adam Bogrycewicz zaznaczył, że jest to bardzo ważne stanowisko. Inicjatywa 

kultywowania pamięci żołnierzy wyklętych jest kwestią bardzo ważną zapoczątkowaną przez śp. 

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2010 roku wniesiono inicjatywę do sejmu. Warto zachęcić 

wielkopolan aby w sposób uroczysty i aktywny uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych. W regionie 

pilskim dzięki współpracy z wieloma organizacjami radny podejmuje działania by uczcić pamięć 

Żołnierzy Wyklętych. W swojej wypowiedzi wspomniał Kombatanta kapitana Józefa Urbanowicza. 

Wspomniał, że w Pile organizował spotkanie z udziałem księdza dr. Józefa Wąsowicza na temat 

działań młodzieży przeciw sowietyzacji Polski. Ta pamięć jest kultywowana również w Trzciance. 

Niedługo w Wyrzysku będzie organizowane wspólnie z Młodzieżową Rada Miejską spotkanie dla 

młodzieży z Panem Józefem Urbanowiczem. Są to wielcy bohaterowie lat powojennych, którzy nie 

złożyli broni mimo terroru. Zakończył wypowiedź słowami - chwała wielkiej Polsce i chwała 

bohaterom. 

Marszałek Marek Woźniak podkreślił, że z inicjatywa uchwałodawczą wystąpił prezydent 

Lech Kaczyński 1 marca 2010 roku. Została ona później w pełni poparta przez prezydenta Bronisława 

Komorowskiego. Następnie sejm przyjął ją zdecydowaną większością głosów. Mówca zaznaczył, ze 

byli to posłowie wszystkich opcji politycznych. Jest to wspólne święto wszystkich Polaków. 

https://bip.umww.pl/artykuly/2828076/pliki/20220310095906_uchwalaxxxix75122.pdf
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Marszałek chciał to wyraźnie zaznaczyć, ponieważ czasami słychać głos, który trochę odbiera 

powszechność ustanowienia tego święta parlamentarzystom innych opcji. Jest to święto państwowe 

poświęcone bohaterom, którzy poświęcili życie w bardzo trudnych czasach. Były to czasy pełne 

okrucieństwa i oby nigdy nam już nie przyszło ich doświadczać, ponieważ wojna domowa jest często 

jeszcze bardziej okrutna niż wojna z agresorem zewnętrznym. Wtedy połączyły się dwa wymiary tej 

wojny. Marszałek dodał, że warto pamiętać, iż nie wszystko było wtedy czarno-białe.  

Radna Zofia Itman podziękowała za tę inicjatywę i za wzniesienie się ponad podziały aby 

wspólnie uczcić Żołnierzy Wyklętych. Przyznała, że historia jest niejednoznaczna, ale najważniejsze, 

że to byli ludzie, którzy umiłowali ojczyznę i walczyli za nią. Mówczyni dodała, że od lat organizuje 

msze za Żołnierzy Wyklętych i stara się zapraszać wszystkie siły polityczne. Msze zawsze odbywają 

się pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Na zakończenie dodała, że jej zdaniem naszym 

obowiązkiem jest kultywować tę pamięć. 

Radna Tatiana Sokołowska zaznaczyła, że Komisja Kultury wyraziła poparcie dla tej 

inicjatywy, ale nie było ono jednogłośne. Mówczyni wówczas wstrzymała się z poparciem tego 

stanowiska. Po głębszym przemyśleniu uznała, że zagłosuje przeciw. Zaznaczyła, że wobec sytuacji 

na Ukrainie nie chce tutaj poruszać politycznych wątków, a ma wrażenie, że w przypadku dyskusji 

musiałoby to mieć miejsce. Uznała, że z szacunku dla żołnierzy walczących przeciw sowietom nie 

może poprzeć tego stanowiska, dlatego, że ci żołnierze jako grupa nie zawsze stanowili jedność. Część 

z nich nie może być stawiana jako wzór dla młodzieży. 

Radny Marek Sowa wyraził smutek z uwagi na słowa przedmówczyni. Następnie podziękował 

radnemu Zbigniewowi Czerwińskiemu za inicjatywę oraz Marszałkowi Markowi Woźniakowi za jego 

słowa.   

 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 22,  

przeciw: 2,  

wstrzymujących: 10.  

Uchwała nr XXXIX/752/22 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad 15.  Informacja w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego – zgodnie z art. 30a Karty 

Nauczyciela. 

https://bip.umww.pl/artykuly/2828076/pliki/20220310095907_uchwalaxxxix75222.pdf
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Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

Ad 16.  Sprawozdanie z pracy Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego za 2021 rok. 

Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości. 

 

Ad 17.  Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji wniosków 

zgłoszonych przez Komisje Sejmiku w II półroczu 2021 roku. 

Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości. 

 

Ad 18.  Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego VI kadencji podjętych w IV kwartale 2021 roku. 

Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości. 

 

Ad 19. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Radny Adam Bogrycewicz zadał pytanie Członkowi Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

Panu Jackowi Bogusławskiemu dotyczące jego uczestnictwa 3 lutego w szkoleniu w ramach projektu 

Standard obsługi inwestora – poprosił o szczegóły dotyczące tego projektu i korzyści wynikających 

z tego szkolenia. Ponadto, 5 lutego Pan Jacek Bogusławski uczestniczył w I Halowym Turnieju Piłki 

Nożnej o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Krajence – jak odbywają się te turnieje, 

czy jest ich więcej? 

Uzgodniono, iż odpowiedź zostanie udzielona pisemnie.  

Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości. 

 

Ad 20.  Interpelacje i zapytania radnych. 

 Radny Marek Sowa oraz Radny Adam Bogrycewicz złożyli zapytanie w sprawie ochrony 

zdrowia psychicznego młodych oraz właściwego wydatkowania środków Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego w obszarze promocji i ochrony zdrowia. 

https://bip.umww.pl/interpelacje-i-zapytania---454
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 Radna Zofia Szalczyk złożyła interpelację w sprawie budowy ścieżki rowerowej na terenie 

Gminy Wijewo w pasie drogi wojewódzkiej nr 305. 

Radny Adam Bogrycewicz w związku z upłynięciem czasu Radnemu Markowi Sowi odczytał 

do końca zapytanie. Ponadto, złożył interpelację w sprawie rozważenia uruchomienia swoistego 

alarmowego numeru telefonu do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Radny Marek Gola złożył interpelację w sprawie postawienia trzech zadaszonych wiat 

przystankowych oraz oznakowania przejść dla pieszych w miejscach przystanków, przy drodze 

wojewódzkiej nr 432 na terenie powiatu średzkiego od miejscowości Środa Wielkopolska ul. Lotnicza 

do miejscowości Ruszkowo. 

Radny Jerzy Lechnerowski złożył zapytanie w sprawie realizacji Priorytetów Unijnych 

w przypadku braku środków z Unii Europejskiej. 

Radna Mirosława Rutkowska-Krupka złożyła podziękowanie od Gminy Krajenka za sprawę 

uporanie się z trudnym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 190. Wyraziła nadzieję, że kolejny odcinek 

5 km, gdzie będą zaangażowane środku unijne także będzie sprawnie zrealizowany. Skierowała także 

podziękowanie od mieszkańców Gminy Połajewo i Połajewko, gdzie realizowany jest II etap ścieżki-

pieszo-rowerowej, odcinek 2 km. Jednocześnie przekazał prośbę – pozostaje tam trzeci odcinek 

o długości 270 m, aby uwzględnić go w planach. Wówczas cały odcinek od Połajewa do Połajewka 

byłby już wykonany.  

Radny Jan Grzesiek ponownie ustnie zwrócił się w kwestii wyrażenia przez Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego opinii pod wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku inwentarskiego – chlewni macior wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną, przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej. Nie do końca zgodził się 

z odpowiedzią na jego poprzednią interpelację w kwestii zagospodarowania gnojowicy i biogazowni. 

Wystarczyłoby uzależnić wydanie opinii od przedstawienia umów na odbiór gnojowicy przez 

biogazownie. Kolejną sprawą są wody podziemne – jest tam wskazanie na możliwość wykorzystania 

i własnego ujęcia. Z tych złóż korzystają już środowiska powiatu jarocińskiego dla zabezpieczenia 

wód dla mieszkańców. Te ujęcia na dzień dzisiejszy już są niewystarczające. Podniósł także kwestię 

Zalewu Roszków, któremu może zagrażać ta inwestycja. Podkreślił, że naszą rolą jest patrzeć 

dalekowzrocznie i przeciwdziałać negatywnym skutkom. Na zakończenie Radny wyraził opinię 

o wycofaniu zgody na budowanie tejże chlewni w tym miejscu. 

Radna Tatiana Sokołowska zwróciła się do Radnego Marka Sowy i jego zaplecza 

politycznego. Zaapelowała do Radnego aby respektował najnowsze badania naukowe, które wyjaśnią 

https://bip.umww.pl/interpelacje-i-zapytania---450
https://bip.umww.pl/interpelacje-i-zapytania---453
https://bip.umww.pl/interpelacje-i-zapytania---445
https://bip.umww.pl/interpelacje-i-zapytania---446
https://bip.umww.pl/interpelacje-i-zapytania---452
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na czym polega problem i na poziomie nauki będzie można o tym porozmawiać. Zwróciła uwagę, 

że w tym wystąpieniu zauważyliśmy idealne pomieszanie prawd, półprawd i ewidentnej nieprawdy. 

Proszę sobie wyobrazić tragedię młodzieży, która usłyszawszy tego typu wystąpienie, tej która nie 

zgadza się z własną płcią, że to jest kwestia mody. Żartem zwróciła się do autorów interpelacji, 

że skoro Radny Adam Bogrycewicz oraz Radny Marek Sowa uważają, że zmiana płci to jedynie 

kwestia mody, która jest wszechobecna, to jeśli Panowie Radni podążą za tą modą, to mówczyni do 

nich dołączy. 

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pani Paulina Stochniałek początkowo 

liczyła na poruszenie w interpelacji problemu zdrowia psychicznego, z leczeniem którego mamy 

w Polsce problem i wskazała na ich przyczyny. Zgodziła się z wypowiedzią przedmówczyni 

i podkreśliła, że zamiatane sprawy pod dywan jej nie rozwiąże. W kontekście ataku Radnego Marka 

Sowy wyjaśniła, że urodziło się już 18 dzieci, a 117 jest w drodze, co świadczy o sukcesie programu. 

Podkreśliła, że jest to program dobrowolny i jeśli ktoś nie chce z niego skorzystać, to przecież nie 

musi. Na zakończenie raz jeszcze zaapelowało o rozmowy na temat zdrowia psychicznego dzieci 

i młodzieży na poziomie nauki i badań naukowych.  

Radna Zofia Itman zwróciła się ustnie o wsparcie rewitalizacji Konińskiego Klasztoru 

Franciszkanów.  

Radny Andrzej Pichet złożył interpelację w sprawie remontu drogi wojewódzkiej DW449 na 

odc. Ligota - Kobyla Góra (11+800 - 15+000). Ponadto, zaapelował do Radnego Marka Sowy, aby po 

wcześniejszych swoich niegrzecznych wypowiedziach w sprawie in vitro, więcej nie zabierał głosu 

w tej kwestii. 

Interpelację złożył także Radny Jarosław Maciejewski, a dotyczyła ona wnoszenia należnych 

składek przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z tytułu władania gruntami znajdującymi się 

w obszarach melioracyjnych Spółek Wodnych. Ponadto, odnosząc się do kwestii in vitro, 

Przewodniczący zaapelował o nieodbieranie ludziom szansy na dziecko. 

Radny Marek Sowa w trybie ad vocem zwrócił uwagę, że nie odbiera tym dzieciom prawa do 

życia – prosi jedynie o wskazanie kosztów i czy te rodziny dostają wsparcie po urodzeniu od firm, 

które je w to wpędzają? 

Radna Ewa Panowicz złożyła zapytanie w sprawie wykonania ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 

krajowej 432 na odcinku Osieczna-Wojnowice-Kąty-granica gm.Osieczna/Krzywiń ( ok. 17 km). 

Ponadto, zaapelowała do Radnego Marka Sowy o niezabieranie już głosu w kwestii in vitro. Odniosła 

się także do osób transpłciowych i zapowiedziała, że złoży zapytanie w sprawie możliwości 

https://bip.umww.pl/interpelacje-i-zapytania---447
https://bip.umww.pl/interpelacje-i-zapytania---455
https://bip.umww.pl/interpelacje-i-zapytania---451
https://bip.umww.pl/interpelacje-i-zapytania---456
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dedykowania wsparcia przez samorząd województwa psychologicznego dla dzieci i młodzieży 

transpłciowych i niebinarnych. 

Na zakończenie dyskusji Radny Zbigniew Czerwiński zwrócił uwagę, że są to interpelacje 

i zapytanie do Zarządu, a nie punkt do krytykowania innych Radnych Województwa Wielkopolskiego. 

Zaapelował o reagowanie w tego typu kwestiach.  

Przewodniczący obrad Jarosław Maciejewski poprosił o powściągnięcie emocji, zwłaszcza w 

tak trudnej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie.  

 

Ad 21.  Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski zamknął XXXIX Sesję Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. 
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