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PROTOKÓŁ NR XLV/22 

XLV sesji Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego 

z 26 września 2022 r. 

 

XLV sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji odbyła się 

26 września 2022 r. o godz. 12:00 w trybie stacjonarnym w siedzibie Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34 w Poznaniu. 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Małgorzata Waszak-Klepka 

otworzyła XLV Sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodnicząca przywitała uczestników Sesji i dokonała sprawdzenia obecności Radnych 

Województwa Wielkopolskiego – w Sesji udział wzięło 34 Radnych Województwa Wielkopolskiego. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 Przewodnicząca zaproponowała następujące zmiany do porządku obrad niniejszej Sesji: 

 poszerzenie porządku obrad o punkt pn. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu 

osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – zmiana uzyskała 

wymaganą większość głosów i punkt został wprowadzony jako 32 A: 

za: 28 

przeciw: 0 

wstrzymujących się: 0 

 poszerzenie porządku obrad o punkt pn. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zgodnie z 

właściwością skargi związanej z procedurą adopcyjną w Wielkopolskim Ośrodku Adopcyjnym 

– zmiana uzyskała wymaganą większość głosów i punkt został wprowadzony jako 32 B: 

za: 28 

przeciw: 0 

wstrzymujących się: 0 
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Przewodnicząca Małgorzata Waszak-Klepka zwróciła także uwagę, że do punktu 32. 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

i nadania jego Statutu załączona jest autopoprawka. 

Porządek obrad XLV Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

26 września 2022 roku: 

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 

4. Wystąpienie Burmistrza Miasta Piedimonte San Germano pana Gioacchino Ferdinandi oraz Wójta 

Gminy Ceków-Kolonia pana Mariusza Chojnackiego w temacie W jaki sposób Gmina Piedimonte 

San Germano oraz Gmina Ceków-Kolonia pielęgnują pamięć o Polakach, którzy zdobyli Monte 

Casino. 

5. Wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia NATURALNIE SZAMOTUŁY dotyczące 

Programu Kolej Plus. 

6. Przyjęcie informacji Zarządu Województwa Wielkopolskiego o: 

 przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2022 roku, 

 kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 

rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, 

 przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 roku. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na organizację biegów Powstania 

Wielkopolskiego (Dział 926 "Kultura Fizyczna. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe z zakresu 
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infrastruktury sportowej, realizowane w 2022 roku w ramach piątej edycji Programu "Szatnia na 

Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania z zakresu infrastruktury 

sportowej, realizowane w 2022 roku (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).  

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

pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne z zakresu 

infrastruktury sportowej, realizowane w 2022 roku w ramach piątej edycji Programu "Szatnia na 

Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). 

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

pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630 "Turystyka"). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu 

komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora 

ds. Finansowych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. 

15. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu 

komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora 

ds. Lecznictwa Rehabilitacyjnego, Długoterminowego, Psychiatrycznego i Ambulatoryjnego 

Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i 

Janusza Zeylandów w Poznaniu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi 

Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi 

Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie 

jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie kultury w 2022 roku w 

ramach programu „Kultura w drodze”. 



5 

 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe i 

inwestycyjne realizowane w roku 2022 w ramach Programu "Kulisy kultury". 

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII/821/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących 

się na obszarze województwa wielkopolskiego. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy z Powiatem Kościańskim z 

siedzibą w Kościanie. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie: zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej odcinka byłej drogi 

powiatowej nr 2165P przebiegającego ulicami Armii Poznań i Jana Pawła II w miejscowości 

Witkowo. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia Gminie Osieczna prowadzenia zadania publicznego 

w zakresie zarządzania publiczną drogą wojewódzką nr 432 na odc. w m. Osieczna oraz na odc. 

w m. Wojnowice. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Łobżenica. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia Gminie Wijewo prowadzenia zadania publicznego 

w zakresie zarządzania publiczną drogą wojewódzką nr 305 przebiegającą przez teren gminy.  

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Krzywiń.  

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Włoszakowice. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz 

Miasta Poznania.  

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Wielkopolskie 

do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego 

sp. z o.o., wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów obejmowanych w podwyższonym kapitale 

zakładowym Spółki.  
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31. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska wniosku o przekazanie informacji o wynikach kontroli obiektów o 

podstawowym znaczeniu dla województwa.  

32. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego i nadania jego Statutu. 

32 A. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. 

32 B. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością skargi związanej z 

procedurą adopcyjną w Wielkopolskim Ośrodku Adopcyjnym. 

33. Informacja na temat stanu wdrażania Działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 

realizowanych przez Departament Wdrażania EFS. 

34. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego VI kadencji podjętych w II kwartale 2022 roku.  

35. Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych przez Komisje Sejmiku w I półroczu 2022 roku.  

36. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  

37. Interpelacje i zapytania radnych. 

38. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 3. Wybór sekretarzy obrad. 

Sekretarzami obrad zostali wybrani przy głosach:  

za: 37,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Radni: Ewa Panowicz oraz Łukasz Grabowski. 

 

Ad. 4. Wystąpienie Burmistrza Miasta Piedimonte San Germano pana Gioacchino Ferdinandi 

oraz Wójta Gminy Ceków-Kolonia pana Mariusza Chojnackiego w temacie W jaki sposób 
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Gmina Piedimonte San Germano oraz Gmina Ceków-Kolonia pielęgnują pamięć o Polakach, 

którzy zdobyli Monte Casino. 

 Głos zabrał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. 

Przypomniał, że w maju tego roku delegacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

uczestniczyła w oficjalnej wizycie do miejsc pamięci powiązanych z bitwą o Monte Cassino oraz 

walkami o wyzwolenie gminy Piedimonte San Germano. Idea wyjazdu delegacji do Włoch w okresie 

rocznicy walk o zdobycie Monte Cassino i Piedimonte San Germano związana była z działaniami 

gminy Ceków-Kolonia oraz powiatu kaliskiego nad kontynuacją prac związanych z przywracaniem 

pamięci o poległych tam Wielkopolanach. Temat ten stał się także przyczynkiem do nawiązania 

współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Ceków-Kolonia, a Piedimonte San Germano. Wizyta 

przedstawicieli Samorządu Województwa w maju odbywała się na zaproszenie Burmistrza Piedimonte 

San Germano Gioacchino Ferdinandi oraz Wójta Gminy Ceków-Kolonia Mariusza Chojnackiego. 

Dzisiaj w ramach rewizyty gościmy w Wielkopolsce delegację oficjalną z gminy Piedimonte San 

Germano oraz z gminy Ceków-Kolonia. Delegacja przyjechała m.in. na targi Smaki Regionów, ale 

także na forum biznesowe oraz na rozmowy w wielkopolskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej 

na temat przygotowania do wielkopolskich obchodów 80 rocznicy zdobycia Monte Cassino. 

 Przedstawiony był film przygotowany przez gminę Ceków-Kolonia. 

 Następnie głos zabrał Wójt Gminy Ceków-Kolonia Mariusz Chojnacki. Opisał partnerstwo z 

włoską gminą i działania, jakie są podejmowane celem upamiętnienia walczących w bitwie o Monte 

Casino. Wspomniał też o projekcie „Zachować pamięć”. 

 Burmistrz Miasta Piedimonte San Germano Gioacchino Ferdinandi podkreślił współpracę z 

Wójtem Mariuszem Chojnackim mającą na celi zachować pamięć i przekazać ją kolejnym 

pokoleniom. Zaprosił pana Marszałka do Piedimonte San Germano na uroczystość odsłonienia 

pamiątkowej tablicy poświęconej Antoniemu Bencowi. Podziękował za możliwość zabrania głosu 

podczas dzisiejszej Sesji. 

 

Ad. 5. Wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia NATURALNIE SZAMOTUŁY dotyczące 

Programu Kolej Plus. 

 

Ad. 6. Przyjęcie informacji Zarządu Województwa Wielkopolskiego o: 

 przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2022 roku, 
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 kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 

2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 

wieloletnich, 

 przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 roku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Sejmik przyjął sprawozdanie. 

 

Ad. 7. 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. 

Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 21,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 8.  

Uchwała nr XLV/881/22 stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Ad 8.  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. 

Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Radny Zbigniew Czerwiński przypomniał, że w czasie debaty nad raportem o stanie 

województwa mówił, iż okres sprawowania władzy centralnej przez Zjednoczoną Prawicę był 

okresem wyjątkowej koniunktury jeżeli chodzi o dochody własne samorządu województwa. W latach 

2016-2021 dochody z CIT i PIT wzrosły o ponad 100%. Nawet uwzględniając inflację było to 80% 

realnego wzrostu. W roku 2021 nastąpiła zmiana w systemie finansowania. Mówiło się, że samorządy 

nie są w stanie dobrze planować swoich wydatków, dlatego lepszy byłby system gdzie kwoty te 

https://bip.umww.pl/artykuly/2828866/pliki/20220929104216_xlv88122.pdf
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wpływają systematycznie. Na rok 2022 dostaliśmy kwotę 975 mln zł, która wpływała w równych 

ratach. Cały czas była mowa, że nie wiadomo, czy spodziewana rekompensata nastąpi. Tymczasem na 

rok 2023 wprowadzamy kwotę 1,4 mld zł. Jest to wzrost o 43% w porównaniu do roku 2022. Z uwagi 

na wprowadzenie tej kwoty Klub Prawa i Sprawiedliwości poprze tę uchwałę. 

Marszałek Marek Woźniak zaznaczył, że nikt na tej sali nie kwestionował wzrostu dochodów. 

Mówca prosił, aby zwrócić uwagę jak w tym czasie wzrosły koszty. Ostatnio rozstrzygnięto przetarg 

na zasilanie energetyczne. Koszty w cyklu dwuletnim rosną z 3,7 mln zł do 21 mln zł. Należy też 

pomyśleć o szpitalach, czy instytucjach kultury i wszystkich innych instytucjach. Marszałek 

zaproponował zestawienie ile kosztują samorząd rządy Zjednoczonej Prawicy do uzyskanych 

przychodów i to daje właściwy obraz. Dużo wyższy przychód to efekt działania lokalnych 

przedsiębiorstw. Na zakończenie zaznaczył, że przychody rosną, ale koszty rosną wielokrotnie więcej.  

Radny Zbigniew Czerwiński zgodził się, że mamy znaczący wzrost cen energii, ale jest to 

wynikiem konfliktu zbrojnego. Trudno oczywiście przewidzieć co się będzie działo na rynku energii. 

Radny ma nadzieję, że na poziomie europejskim nastąpią regulacje.  Jeżeli uda się powstrzymać grę 

spekulacyjna na rynku energii to koszty mogą nie być tak duże.  

Przewodnicząca Małgorzata Waszak-Klepka poprosiła, aby mówić o Wieloletniej Prognozie 

Finansowej, a nie o sytuacji w Europie. 

Radny Marek Sowa stwierdził, że wcześniejsza narracja mówiła o tym jak będzie ciężko. 

Natomiast jego przedmówca pokazał, że pomimo COVID-19 i innych przeciwności udowodniono, że 

wystarczy nie kraść, a dochody diametralnie rosną. Wzrost cen energii także nie wynika z działalności 

rządu, tylko z czynników zewnętrznych, jak chociażby wymuszanie pewnych działań przez Unię 

Europejską, które na dziś się nie sprawdzają.  

Przewodnicząca Małgorzata Waszak-Klepka ponownie poprosiła o trzymanie się tematu  

i nie używanie agresji słownej. Upomniała również radnego Marka Sowę. 

Radny Przemysław Ajchler zaznaczył, że w Polsce ceny energii będą rosły. Nie inwestowano 

w odnawialne źródła energii. Rozwój OZE zablokował rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2016 roku 

wprowadzając ustawę, która degradowała odnawialne źródła energii. Trzeba przygotować się na 

ciężkie czasy, a jest to wina obecnej władzy, która nie inwestowała w sieci energetyczne. Radny 

zajmuje się tematem i zgłaszają się do niego firmy w tych kwestiach. Podał przykład firmy, której 

drastyczny wzrost kosztów spowoduje jej zamknięcie. Chciał wybudować biogazownię, ale ENEA 

zablokowała mu te inwestycję.  
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Przewodnicząca Małgorzata Waszak-Klepka tym razem upomniała radnego Przemysława 

Ajchlera. Zaznaczyła, że w przypadku dalszego odbiegania od tematu będzie odbierała radnemu głos. 

Radny Marek Sowa nie bardzo rozumie za co został upomniany. Zapytał co złego jest  

w stwierdzeniu „nie kraść”. On to kierował do wszystkich, również swoich klubowych kolegów.  

Radny Adam Bogrycewicz odniósł się do wypowiedzi radnego Zbigniewa Czerwińskiego. Za 

chwilę będzie uchwalany WPF z rekordowymi dochodami podatkowymi. Poprosił przedmówcę, aby 

kwestię zwiększonych kosztów energii kierować do Marszałka i Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego jeżeli chodzi o mienie. Przywołał dane Urzędu Regulacji Energetyki. W ostatnim 

pełnym roku rządów Platformy Obywatelskiej instalacje wykorzystujące energię promieniowania 

słonecznego wyprodukowały 4514 MWh. Natomiast w roku 2020 66621 MWh. Mówca prosi, aby 

Marszałek z większą troską przyglądał się inwestycjom, które proponuje Członek Zarządu Paulina 

Stochniałek. Niedawno na sesji była mowa o przedrożonych inwestycjach w instalacje fotowoltaiczną 

na jednym ze szpitali. 

Marszałek Marek Woźniak zaznaczył, że zaopatrzenie w energię leży nie po stronie 

samorządów, ale po stronie spółek skarbu państwa, które przekraczają wszelkie granice marżowania 

dostawy energii. Sam Premier upomniał spółki, aby nie ograbiały obywateli z ich pieniędzy. Mówca 

ponownie podkreślił, że nigdy nie było ubolewania z powodu wysokości dochodów. Mówiono  

o odmienności sytuacji samorządu lokalnego, który głównie finansuje się z PIT-u w stosunku do 

województwa finansowanego głównie z CIT. Jedyny stawiany zarzut dotyczył tego, że do tej pory CIT 

zależał wyłącznie od koniunktury gospodarczej, a teraz od dobrej woli Ministra Finansów. Teraz 

otrzymaliśmy 1,4 mld zł, ale nie wiemy ile faktycznie wypracowały przedsiębiorstwa. Na koniec 

poprosił, aby nie porównywać statystyki bardzo dynamicznie rozwijających się źródeł energii 

prosumenckiej, które są na domach wielkopolan sprzed lat wielu do dzisiejszej sytuacji. Zależało to 

od decyzji ludzi i unijnych projektów do których zachęcano. Nie jest to żadna zasługa rządu 

Zjednoczonej Prawicy. Obecnie nie zapewnia on uczciwego rozliczenia z siecią energetyczną  

i spółkami przez co zniechęca do inwestycje w odnawialne źródła energii. Coraz więcej osób i firm 

zdaje sobie sprawę, ze warto ponieść większe koszty na odnawialne źródła energii we własnym 

miejscu, w którym zużywana jest energia jak np. w szpitalu. Niż oddawać ją do sieci i otrzymywać  

z niej za znacznie wyższa cenę wcześniejszą nadwyżkę. Wszyscy zmierzają do magazynowania 

energii w ramach posesji i ją odzyskiwać na własne potrzeby, ponieważ odbiorca publiczny jest 

nieuczciwy w rozliczeniach.  
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Radny Witosław Gibasiewicz zaapelował do Pani Przewodniczącej z uwagi na poruszane 

tematy dotyczące energii. Może warto byłoby zrobić debatę, jak samorząd wojewódzki do tego tematu 

się przygotowuje. Radny już dwa lata temu wskazywał potrzebę zajęcia się tym tematem. Widzi duże 

nieuporządkowanie w tej kwestii. Mówca twierdzi, iż wypowiedź radnego Przemysława Ajchlera  

i Marszałka są ze sobą sprzeczne. Najwięcej mocy w fotowoltaice został zrealizowane w ostatnich 

latach. Obecnie nie rozwijają się dynamicznie elektrownie wiatrowe, ale o nich chyba samorząd 

województwa nie myśli. Radny Przemysław Ajchler słusznie wskazał, że jako samorząd województwa 

wyzbywaliśmy się na rzecz innych samorządów gruntów, które idealnie nadawałyby się do 

zrealizowania dużych przedsięwzięć, które mogłyby dążyć do samodzielności energetycznej. Radny 

przypomniał, że przedsiębiorcy płacą CIT, ale to radni powinni zadbać o to, aby te pieniądze nie były 

w sposób niewłaściwy wydatkowe i marnowane.  

Radny Przemysław Ajchler chciał doprecyzować kilka kwestii związanych z fotowoltaiką. 

Koszt budowy jednomegawatowej elektrowni w 2015 roku wynosił 6 mln zł, a dziś 3 mln zł. 

Problemem są sieci energetyczne. Obecnie nawet jeżeli przedsiębiorcy są gotowi do takiej inwestycji 

i posiadają wszystkie wymagane dokumenty to nie mogą tego zrobić, ponieważ blokują to spółki 

skarbu państwa w przypadku przyłączenia. Następnie mówca poruszył sprawę polityki rządu w tej 

sprawie. 

Przewodnicząca Małgorzata Waszak-Klepka przerwała wypowiedź radnego  

i zaproponowała, aby Komisja Gospodarki podjęła ten temat.  

Radny Witosław Gibasiewicz stwierdził, iż głos przedmówcy wpisuje się we wniosek mówcy, 

aby jako sejmik pochylić się nad tym tematem. Mówca nie widzi przeszkód, aby wcześniej zajęły się 

tym stosowne komisje. Budowa i rozbudowa sieci następuje w perspektywie wielu kadencji i nie 

dotyczy tylko obecnego rządu.  

Pani Przewodnicząca Małgorzata Waszak-Klepka poprosiła o doprecyzowanie zakresu 

proponowanej dyskusji. Następnie porozumie się z Przewodnicząca Komisji Gospodarki i wspólnie 

ustalą, kto się tą debata zajmie. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XLV/882/22 stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

https://bip.umww.pl/artykuly/2828866/pliki/20220929104217_xlv88222.pdf
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Ad 9.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na organizację biegów 

Powstania Wielkopolskiego (Dział 926 "Kultura Fizyczna). 

Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Radny Zbigniew Czerwiński cieszy się, że wspieramy organizację biegów związanych  

z upamiętnieniem Powstania Wielkopolskiego. Dyskutowano o tym, żeby to samorząd województwa 

był organizatorem takich biegów, ale skoro podejmują się tego samorządy i organizacje to warto to 

wspierać. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XLV/883/22 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad 10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe 

z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w 2022 roku w ramach piątej edycji Programu 

"Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). 

Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Radny Adam Bogrycewicz zapytał Marszałka, czy upoważnił ustnie, bądź pisemnie pana 

posła Jakuba Rutnickiego do reprezentowania Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

w uroczystościach otwarcia „Szatni na Medal” w województwie wielkopolskim? 

Marszałek Marek Woźniak odpowiedział, że nie śmiałby ograniczać mandatu pana posła. On 

sam decyduje co robi w ramach swojego mandatu. 

Radny Adam Bogrycewicz stwierdził, że nie uzyskał odpowiedzi na swoje pytanie. Radny 

powtórzył pytanie, czy upoważnił on ustnie lub pisemnie posła Jakuba Rutnickiego do uczestnictwa 

w uroczystościach związanych z otwarciem „Szatni na medal” w imieniu Zarządu Województwa. 

https://bip.umww.pl/artykuly/2828866/pliki/20220929104217_xlv88322.pdf
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Marszałek Marek Woźniak stwierdził, że wyraźnie padło stwierdzenie, czy mówca upoważnił 

pana posła do uczestnictwa w uroczystościach otwarcia „Szatni na medal”. Marszałek nie wyobraża 

sobie ograniczania pana posła do przebywania w jakimkolwiek miejscu.  

Radny Zbigniew Czerwiński zaznaczył, że radny Adam Bogrycewicz nie zapytał, czy 

Marszałek upoważniał do uczestnictwa, tylko czy pan poseł Jakub Rutnicki dostał upoważnienie do 

reprezentowania samorządu województwa.  

Przewodnicząca Małgorzata Waszak-Klepka poprosiła radnych, aby ich pytania dotyczyły 

omawianych uchwał. Należy rozdzielić to od pytań, które powinny pojawić się w punkcie „interpelacje 

i zapytania”. 

Radny Przemysław Ajchler zapytał retorycznie czy radny Adam Bogrycewicz jest członkiem 

Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, że zadaje takie pytania. Radny stwierdził, że może zadawać 

tak samo absurdalne pytania. 

Radny Marek Sowa zwrócił się z pytaniem do przedmówcy. Czy radni mogą zadawać pytania 

w każdej sprawie, czy nie? Poprosił tez Marszałka o konkretna odpowiedź na pytanie radnego Adama 

Bogrycewicza. 

Marszałek Marek Woźniak zaproponował, aby sczytać ze stenogramu sesji pytania zadane 

przez radnego Adama Bogrycewicza i do tych pytań mówca odniesie się na piśmie. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XLV/884/22 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania z zakresu 

infrastruktury sportowej, realizowane w 2022 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: 

https://bip.umww.pl/artykuly/2828866/pliki/20220929104217_xlv88422.pdf
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za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XLV/885/22 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

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

Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania 

inwestycyjne z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w 2022 roku w ramach piątej 

edycji 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: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XLV/886/22 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad 13. 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: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XLV/887/22  stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

https://bip.umww.pl/artykuly/2828866/pliki/20220929104218_xlv88522.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2828866/pliki/20220929104218_xlv88622.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2828866/pliki/20220929104219_xlv88722.pdf
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Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do 

składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy 

Dyrektora ds. Finansowych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. 

Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XLV/888/22 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego 

do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Rehabilitacyjnego, Długoterminowego, Psychiatrycznego  

i Ambulatoryjnego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. 

Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XLV/889/22 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Wielkopolskiego 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. 

https://bip.umww.pl/artykuly/2828866/pliki/20220929104219_xlv88822.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2828866/pliki/20220929104220_xlv88922.pdf+
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Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XLV/890/22  stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu 

Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.  

Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.+ 

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XLV/891/22 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu 

Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.  

Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XLV/892/22 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

https://bip.umww.pl/artykuly/2828866/pliki/20220929104220_xlv89022.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2828866/pliki/20220929104220_xlv89122.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2828866/pliki/20220929104221_xlv89222.pdf
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Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo 

Wielkopolskie jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie kultury  

w 2022 roku w ramach programu „Kultura w drodze”. 

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 XLV/893/22 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania 

remontowe i inwestycyjne realizowane w roku 2022 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: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XLV/894/22 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad. 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII/821/22 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego. 

Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

https://bip.umww.pl/artykuly/2828866/pliki/20220929104221_xlv89322.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2828866/pliki/20220929104222_xlv89422.pdf
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Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XLV/895/22 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy z Powiatem 

Kościańskim z siedzibą w Kościanie.  

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 XLV/896/22 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad. 23. Podjęcie uchwały w sprawie: zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej odcinka byłej 

drogi powiatowej nr 2165P przebiegającego ulicami Armii Poznań i Jana Pawła II  

w miejscowości Witkowo.  

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 XLV/897/22 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

https://bip.umww.pl/artykuly/2828866/pliki/20220929104223_xlv89522.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2828866/pliki/20220929104224_xlv89622.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2828866/pliki/20220929104225_xlv89722.pdf
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Ad. 24. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia Gminie Osieczna prowadzenia zadania 

publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą wojewódzką nr 432 na odc. w m. Osieczna 

oraz na odc. w m. Wojnowice. 

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: 1.  

Uchwała nr XLV/898/22 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad. 25. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Łobżenica. 

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 XLV/899/22 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad. 26. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia Gminie Wijewo prowadzenia zadania 

publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą wojewódzką nr 305 przebiegającą przez 

teren gminy.  

Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

https://bip.umww.pl/artykuly/2828866/pliki/20220929104226_xlv89822.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2828866/pliki/20220929104227_xlv89922.pdf
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Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 33,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XLV/900/22 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Ad. 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie 

Krzywiń. 

Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 26,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XLV/901/22  stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Ad. 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie 

Włoszakowice. 

Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 29,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XLV/902/22 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

https://bip.umww.pl/artykuly/2828866/pliki/20220929104228_xlv90022.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2828866/pliki/20220929104229_xlv90122.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2828866/pliki/20220929104230_xlv90222.pdf
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Ad. 29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

na rzecz Miasta Poznania.  

Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 28,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 1.  

Uchwała nr XLV/903/22 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Ad. 30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo 

Wielkopolskie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wielkopolskie Centrum 

Ratownictwa Medycznego sp. z o.o., wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów 

obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. 

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 XLV/904/22 stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Ad. 31. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska wniosku o przekazanie informacji o wynikach kontroli obiektów  

o podstawowym znaczeniu dla województwa. 

https://bip.umww.pl/artykuly/2828866/pliki/20220929104231_xlv90322.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2828866/pliki/20220929104232_xlv90422.pdf
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Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały załączone są stosowne opinie Komisji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 31,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XLV/905/22 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Ad. 32. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego i nadania jego Statutu. 

Przewodnicząca zgłosiła autopoprawkę – w § 4 zamiast Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 

lipca 2022 r. prosi o uwzględnienie uchwały z zapisem Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 

2022 r. 

Przewodniczący Komisji Statutowej Radny Krzysztof Sobczak zaproponował następujące 

poprawki do treści Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego: 

1) nadanie nowego brzmienia § 4 ust. 3 w treści: „Młodzieżowy Sejmik może współpracować  

w celu realizacji swoich zadań m.in. z innymi młodzieżowymi sejmikami województw, 

młodzieżowymi radami powiatów oraz młodzieżowymi radami gmin, a także z instytucjami 

publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi, w tym z samorządami uczniowskimi  

i studenckimi” – poprawka uzyskała większość głosów za: 

za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

2) nadanie nowego brzmienia § 6 ust. 2 pkt 1 w treści: „zgłaszać do uprawnionych podmiotów  

w formie uchwały wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawach dotyczących 

Województwa Wielkopolskiego” – poprawka uzyskała większość głosów za: 

za: 30,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

https://bip.umww.pl/artykuly/2828866/pliki/20220929104233_xlv90522.pdf
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3) zmianę treści § 9 i § 10, w taki sposób iż słowo „konkurs” zastępuje się słowem „wybór” – 

poprawka uzyskała większość głosów za: 

za: 31,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

4) zmianę treści § 14 ust. 1 polegająca na zastąpieniu słowa „30 dni” słowem „40 dni” – 

poprawka uzyskała większość głosów za: 

za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

5) zmianę treści § 18 ust. 6 poprzez dopisanie po słowach „przygotowanie kart do głosowania”, 

a przed słowami „podliczenie oddanych głosów” słów o treści „przeprowadzenie procedury 

głosowania” – poprawka uzyskała większość głosów za: 

za: 31,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

6) nadanie nowego brzmienia § 23 ust. 1 pkt 2 treści: „rażącego naruszenia obowiązków,  

o których mowa w § 11 ust. 1 i 4 Statutu” – poprawka uzyskała większość głosów za: 

za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących:  0 

7) wykreślenie treści § 25 ust. 2 pkt 7 – poprawka uzyskała większość głosów za: 

za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących:  0 

Uchwała z wyżej wymienionymi poprawkami została podjęta przy głosach: 

za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XLV/906/22 stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

https://bip.umww.pl/artykuly/2828866/pliki/20220929104234_xlv90622.pdf


24 

 
 

Ad. 32 A. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XLV/907/22 stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Ad. 32 B. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością skargi związanej  

z procedurą adopcyjną w Wielkopolskim Ośrodku Adopcyjnym. 

Radna Ewa Panowicz poinformowała, że komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały  

o przekazaniu jej zgodnie z właściwością do Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

Uchwała została podjęta przy głosach: 

za: 34,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących: 0.  

Uchwała nr XLV/908/22 stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Ad. 33. Informacja na temat stanu wdrażania Działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 

realizowanych przez Departament Wdrażania EFS. 

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

Ad. 34. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego VI kadencji podjętych w II kwartale 2022 roku. 

Sejmik przyjął informację do wiadomości. 

 

Ad. 35. Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych przez Komisje Sejmiku w I półroczu 

2022 roku. 

https://bip.umww.pl/artykuly/2828866/pliki/20220929104235_xlv90722.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2828866/pliki/20220929104236_xlv90822.pdf
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Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości. 

 

Ad. 36. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 

pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Sejmik przyjął sprawozdanie do wiadomości. 

 

Ad. 37. Interpelacje i zapytania radnych. 

 Radny Marek Sowa podkreślił, że Ośrodek Integracji Europejskiej pozostaje bez dyrektora i 

prosi o powołanie komisji, która ma zbadać powody tej rezygnacji; czy Komisja powołana do wyboru 

odpowiedniego kandydata na Dyrektora podjęła właściwą decyzję oraz czy pieniądze przeznaczone 

na utrzymanie i remont wydatkowane były efektywnie i zgodnie z przepisami. Radny wnioskuje 

również o powołanie w trybie pilnym osoby, która będzie zarządzać ośrodkiem do momentu, gdy nie 

zostanie wybrany kolejny Dyrektor.  

Radny Marek Sowa skierował zapytanie do Marszałka dotyczące dnia 22 września, czyli dnia 

bez samochodu. Radny pyta o to w jaki sposób został zaplanowany ten dzień, tak by osoby pracujące 

w urzędzie dawały przykład społeczeństwu i czy udało się tym osobom dotrzeć do pracy w inny sposób 

niż samochodem oraz czy zostały udzielane tego dnia urlopy? 

Interpelacja wspólna Radnego Marka Sowy z Radnym Adamem Bogrycewiczem dotycząca 

informacji o możliwości udziału radnych w XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu, które miało 

się odbyć w dniach 6-8 września pocztą mailową na dzień przed rozpoczęciem w późnych godzinach 

popołudniowych. Radni proszą o listę osób zaproszonych do udziału w Kongresie, o udzielenie 

informacji kto reprezentował województwo wielkopolskie oraz o kosztach związanym z pobytem i 

udziałem w Forum; w jakich panelach i w jakim charakterze uczestniczyli członkowie delegacji; jakie 

korzyści dla województwa wielkopolskiego przyniósł udział delegacji w Forum? Mówca wnioskuje o 

udział Radnych w kolejnych edycjach Forum.  

Radny Adam Bogrycewicz skierował zapytanie do Marszałka (wspólne z Radnym Markiem 

Sową) dotyczące inwestycji infrastrukturalnych na terenie powiatu nowotomyskiego – budowy 

wiaduktu w Nowym Tomyślu. Obecnie trwa w tej sprawie przedłużający się proces przygotowywania 

dokumentacji projektowej. Czy dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego budowa powyższego 

https://bip.umww.pl/interpelacje-i-zapytania---520
https://bip.umww.pl/interpelacje-i-zapytania---512
https://bip.umww.pl/interpelacje-i-zapytania---519
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wiaduktu jest priorytetowa i czy gmina Nowy Tomyśl ma wsparcie ze strony samorządu województwa 

wielkopolskiego? 

Radny Adam Bogrycewicz skierował interpelację do Marszałka w sprawie zwiększenia 

wsparcia dla rodzinnych ogrodów działkowych w województwie wielkopolskim.  

Radny Adam Bogrycewicz skierował też prośbę do Przewodniczącej Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego dotyczącą strony Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Nie dostosowuje się 

ona w pełni do urządzeń mobilnych oraz na ten moment nie działa wyszukiwarka zapytań i interpelacji 

radnych. 

Pani Przewodnicząca Małgorzata Waszak-Klepka w odpowiedzi na prośbę podała dwa 

warianty rozwiązania problemu, którymi były: złożenie pisemnej interpelacji Radnego do Marszałka 

albo doprecyzowanie opisu problemu w rozmowie z Panią Przewodniczącą, gdzie później już sama 

Pani Przewodnicząca przekaże prośbę Marszałkowi. Radny poprosił, aby to Przewodnicząca Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego przekazała prośbę mówcy. 

Radna Małgorzata Stryjska złożyła zapytanie do Marszałka dotyące zatrzymywania się 

pociągu Kolei Wielkopolskich o godzinie 16:24 na trasie Poznań Główny – Gniezno na stacjach 

kolejowych od Pobiedzisk do Gniezna.  

Radna Krystyna Kubicka-Sztul poprosiła o włączenie krótkiego filmiku w podziękowaniu za 

wsparcie finansowe dla Aero Model Klub w Środzie Wielkopolskiej, dzięki któremu mógł on 

reprezentować Polskę na światowych zawodach o puchar świata w Bułgarii.  

Radna wspomniała również o tym, że jest jej niezmiernie miło, że Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego współpracuje z burmistrzem z Włoch, ponieważ cały szlak z Armią Andersa 

przeszedł stryj Radnej – Józef Kubicki.  

Ostatnie podziękowanie dotyczy pamięci o biegach powstańczych. Pani Prezes Stowarzyszenia 

Rodzin Powstańczych ze Środy Wielkopolskiej serdecznie dziękuje za dofinansowanie dla od lat 

organizowanego biegu.  

Radny Henryk Szopiński wystąpił z propozycją poruszenia tematu dotyczącego przebiegu 

linii kolejowej CPK przez województwo wielkopolskie na kolejnej sesji. Poprosić o tę informacje 

https://bip.umww.pl/interpelacje-i-zapytania---511
https://bip.umww.pl/interpelacje-i-zapytania---517
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Wojewodę Wielkopolskiego bądź Radnego Adama Bogrycewicza, który jak wynika z informacji 

medialnych został pełnomocnikiem wojewody w tej sprawie.  

Radna Zofia Itman skierowała zapytanie do Marszałka dotyczące uroczystości 660-lecia 

powstania miasta Golina. Nagrodę Marszałka wręczał Radny Czesław Cieślak, który jest z powiatu 

sąsiadującego. Radna prosi Marszałka o wyjaśnienie jakimi kryteriami się kierował wybierając 

Radnego Czesława Cieślaka na osobę jako swojego reprezentanta, a nie wszystkich radnych 

uczestniczących w tym wydarzeniu w tym Zofię Itman, która pochodzi z Goliny? 

Radny Łukasz Grabowski złożył zapytanie w przedmiocie kosztów i celów wyjazdu 

studyjnego Komisji Gospodarki do Królestwa Tajlandii.  

Pani Przewodnicząca Małgorzata Waszak-Klepka zapytała Radnego Adama Bogrycewicza  

o odniesienie się do propozycji Radnego Henryka Szopińskiego.  

Radny Adam Bogrycewicz odpowiedział: „Szanowna Pani Przewodnicząca interpelacje i zapytania 

Radnych są do Zarządu Województwa Wielkopolskiego mam nadzieję, że w tym punkcie w przyszłej 

kadencji będę odpowiadał”. 

Pani Przewodnicząca Małgorzata Waszak-Klepka zaznaczyła, że w tym punkcie jest miejsce na 

dyskusje na różne tematy, np. ten o którym wspomniał Radny Henryk Szopiński. Pani Przewodnicząca 

tłumaczy, że pytanie Radnego Henryka Szopińskiego było we właściwym miejscu. Z racji, że 

wspomniał on Radnego Adama Bogrycewicza jako o osobę kompetentną to mówczyni zwróciła się do 

niego z prośbą. Na koniec podziękowała za stanowisko i szczerość ze strony Radnego.  

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak odniósł się do sprawy wiaduktu w Nowym Tomyślu. 

Zaznaczył, że temat ten ma swój początek w poprzednich kadencjach. Wtedy występowali w tym 

temacie uprzednia Przewodnicząca Sejmiku Zofia Szalczyk, Radny Henryk Szymański, może też inne 

osoby. W poprzedniej kadencji Województwo Wielkopolskie zawarło porozumienie z Burmistrzem 

Nowego Tomyśla, że w ramach współpracy będzie on przygotowywał dokumentację techniczną tego 

przedsięwzięcia ze współfinansowaniem województwa. Co roku były przeznaczane na ten cel 

pieniądze ze strony województwa, jednak nie były one wykorzystywane przez gminę i wycofywane, 

a w kolejnym roku znowu wpisywane. W tym roku również jest taka sama sytuacja. Następnie zostaje 

kwestia uzyskania pozwolenia na budowę Wojewody, która również może potrwać rok. Odpowiadając 

https://bip.umww.pl/interpelacje-i-zapytania---516
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po raz kolejny na interpretację, tak jest to temat priorytetowy dla województwa. Na ten temat 

wielokrotnie już były udzielane publicznie odpowiedzi.  

Radny Henryk Szopiński przypomniał, że zgłosił się z prośbą o informacje na temat przebiegu 

trasy Centralnego Portu Komunikacyjnego na terenie całej Wielkopolski, gdzie pewnie danym 

tematem zainteresowani będą również inni Radni. Zaznacza on, że zgłosił się z prośbą wiedząc, że 

Radny Adam Bogrycewicz jest pełnomocnikiem CPK ds. przebiegu linii kolejowych na terenie 

Wielkopolski (tak Radny Henryk Szopiński usłyszał na konferencji prasowej Wojewody), chyba że 

nie jest to prawdą to prosi o konkretną odpowiedź.  

Radny Adam Bogrycewicz stwierdził, że musi się przyzwyczajać do funkcji o której 

wspomniał w swojej wcześniejszej wypowiedzi (bycie członkiem Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego) i odpowiedział Radnemu Henrykowi Szopińskiemu, że nie pełni funkcji 

pełnomocnika. Mówi o tym, że CPK jest bardzo ważnym przedsięwzięciem i inwestycją na lata. 

Przypomina o tym, że rządzący z PO twierdzili, że nie jest nam potrzebna ta inwestycja, gdyż mamy 

lotnisko w Berlinie. Mówca ma nadzieję, że Radni Województwa Wielkopolskiego odchodzą od tego 

myślenia. Radni podczas wyjazdów studyjnych zauważają, że brakuje w Polsce lotniska węzłowego, 

Niestety z tą ideą wiążą się modernizacje linii kolejowych, budowa nowych szprych. Pan Radny ma 

nadzieję, że Pan Radny Henryk Szopiński będzie wspierał i promował dane przedsięwzięcie.        

 

 

Ad 38.  Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego Małgorzata Waszak-Klepka zamknęła XLV Sesję Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

 

Protokół sporządzili: 

Patryk Szczechowiak 

Małgorzata Ziarnek 


