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Protokół Nr II/10 
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

07 grudnia 2010 r. 
 
 
1. Otwarcie sesji 

 
II Sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego otworzył i obradom przewodniczył 
Przewodniczący sejmiku marek Tałasiewicz.  Powitał wszystkich zebranych i stwierdził,  iż 
zgodnie z listą obecności, na sali obecnych jest 30 radnych,  jest więc niezbędne quorum, aby 
dzisiejsze decyzje i uchwały były podejmowane prawomocnie. 
 
Lista obecności radnych jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 
Lista obecności osób zaproszonych jest załącznikiem nr 2. 
 
Na sekretarza obrad Przewodniczący zaproponował wybrać panów : Adama Wyszomirskiego 
i Piotra Głoda.  
 
Nikt nie wyraził sprzeciwu. 
 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
I wersja porządku obrad jest załącznikiem nr 3 
 
Dzisiaj radni otrzymali II wersję tego porządku, która jest załącznikiem nr 4. 
 
 
Przewodniczący poinformował, iż zmiany polegają na:  
- przeniesieniu punktów 5 i 6 (z I wersji porządku obrad) tj. Interpelacje i zapytania oraz 
odpowiedzi na interpelacje i zapytania jako punkty : 13 i 14  
- dodaniu punktów : 9, 10, 11 i 12 
 
Uwag do przedstawionego projektu porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Drogą glosowania porządek obrad został przyjęty i jest załącznikiem nr  5 do niniejszego 
protokołu. 
 
Wynik głosowania: 

Za – 24 
Przeciw – 1 
Wstrzymało się – 0 

 Głosy nieoddane – 5 
 

3 Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Sejmiku. 
 
Protokół z ostatniej sesji Sejmiku znajdował się do wglądu w Kancelarii Sejmiku.  
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono, został przyjęty jednogłośnie. 
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Wynik głosowania:  
Za - 30 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się -  0 

 Głosy nieoddane -    0 
 
 

4. Informacja Zarz ądu i Przewodniczącego Sejmiku o działalności między sesjami. 
 
Informacja o działalności Zarządu jest załącznikiem nr 6. 
 
Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący poinformował, iż jego działalność polegała na merytorycznym 
przygotowaniu dzisiejszej sesji, oraz że w minionym tygodniu odbyły się dwa spotkania 
prezydium z udziałem szefów klubów. 
 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego 

 
a) zgłoszenie kandydatur przez Marszałka Województwa, 

 
Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o samorządzie 
województwa Sejmik wybiera wicemarszałków oraz pozostałych członków Zarządu na 
wniosek Marszałka. W związku z powyższym poprosił pana Marszałka Województwa 
Olgierda Geblewicza o zgłoszenie kandydatów: 
 
Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz zarekomendował następujące osoby do pracy w 
Zarządzie Województwa: 

1. Wojciecha Drożdża  na Wicemarszałka 
2. Andrzeja Jakubowskiego na Wicemarszałka 
3. Marka Hoka na Członka Zarządu 
4. Jana Krawczuka na Członka Zarządu 

 
Marszałek Województwa przedstawił także CV każdego ze zgłoszonych kandydatów oraz 
przedstawił zakresy działań, którymi kandydaci zajmą się pracując w zarządzie województwa. 
 

b) wybór komisji skrutacyjnej, 
 
Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z ustawą (art.32 ust.3)  Zarząd - Sejmik wybiera 
zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w 
głosowaniu tajnym. 
 
W związku z tym należy powołać komisję skrutacyjną. Przewodniczący zaproponował, aby w 
skład komisji skrutacyjnej weszły 4 osoby (z każdego klubu – po jednej osobie). 
Nikt z radnych nie wyraził sprzeciwu. 
 
Norbert Obrycki w imieniu Klubu PO zgłosił do komisji skrutacyjnej radnego Roberta 
Zdobylaka. 
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Leszek Dobrzyński w imieniu Klubu PiS  zgłosił  do komisji skrutacyjnej radnego Andrzeja 
Subocza. 
Cezary Szeliga w imieniu Klubu PSL zgłosił  swoja kandydaturę. 
Dariusz Wieczorek w imieniu Klubu SLD zgłosił  do komisji skrutacyjnej radną Beatę 
Radziszewską.  
 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Drogą głosowania skład komisji skrutacyjnej został zaakceptowany.  
 
Wyniki głosowania: 

 Za - 30 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się -  0 

  Głosy nieoddane -   0  
 
W związku z tym, iż niektórzy radni wyrazili chęć zadania pytań kandydatom, 
przewodniczący zaproponował, aby w tym czasie komisja skrutacyjna ukonstytuowała się i 
przygotowała karty do głosowania. 
 
Dariusz Wieczorek: mam kilka pytań i zacznę od pana marszałka Hoka, jako do kandydata 
na członka województwa, czy jeżeli chodzi o prywatyzację szpitali, coś w programie na tę 
następną kadencję jest planowane i jaki jest w ogóle pogląd pana marszałka na ten temat. 
Mam pytanie do kandydata Jakubowskiego, bo ma być odpowiedzialny za środki z UE, w 
związku z czym mam pytanie, czy przewiduje przede wszystkim uproszczenie procedur jeżeli 
chodzi o wydatkowanie i pozyskiwanie środków z UE przez beneficjentów. Mam pytanie 
również do marszałka Drożdża, jak przewiduje w następnej kadencji kwestie związane z 
inwestycjami w nasz transport i tabor kolejowy bo z tym w ostatniej kadencji było bardzo 
wiele problemów, i mam pytanie do pana marszałka Krawczuka, jak przewiduje 
zintensyfikować wydatkowanie środków unijnych, jeżeli chodzi o zagospodarowanie 
obszarów wiejskich.  
 
Marek Tałasiewicz: panie radny, dziękuję za listę pytań, jeżeli państwo się zgodzą, to ja 
odpowiem za tych kandydatów. Jak rozumiem Zarząd będzie funkcjonował  jako ciało 
zbiorowe i nie ma tego zarządu, na razie te pytania można stawiać tylko marszałkowi 
elektowi, panu radnemu Olgierdowi Geblewiczowi. Byłoby dziwne, gdyby oni, jeszcze nie 
będąc wybranymi członkami  zarządu, mówili  w trybie oznajmującym, a nawet używając 
czasu dokonanego, o tym co zamierzają robić jako członkowie zarządu kierowanego przez 
marszałka Geblewicza. Zatem, jeśli na te pytania pan marszałek Geblewicz zechce 
od[powiedzieć, to bardzo proszę, natomiast ja uważam, że nie ma żadnego w tej chwili 
uzasadnienia merytorycznego, żeby bardzo głęboko i szeroko te tematy, bo one są wszystkie 
fundamentalnie ważne, żeby je teraz omawiali  kandydaci do zarządu województwa, bez 
wcześniejszego jak rozumiem ustalenia poglądów w ramach tego zarządu. Poza tym, to my 
jako radni będziemy decydować o kierunkach działania w tych obszarach. Panie marszałku 
elekcie, czy pan zechce się odnieść do tych pytań? 
 
Olgierd Geblewicz: pytania są rzeczywiście fundamentalne i nie są na chwilę obecną 
szczegółowe, o szczegółach będziemy dopiero mówić, natomiast po kolei omawiając, jeżeli 
chodzi o prywatyzację służby zdrowia, to jako PO nigdy za prywatyzacją jednostek 
wojewódzkich się nie opowiadaliśmy, gdyby tak było, przypomnę, rządziliśmy przez cztery 



 4 

lata, i na pewno zdążylibyśmy, gdybyśmy mieli taką wolę, to uczynić. Nie mieliśmy takowej 
woli, jedynym przedmiotem naszej dyskusji w czasie minionej kadencji była kwestia zmiany 
formy organizacyjnej tych jednostek na spółki prawa handlowego a więc tzw. 
komercjalizacja, którą trudno utożsamiać z jakąkolwiek prywatyzacją. W chwili obecnej 
chciałem powiedzieć, że prywatyzacja praktycznie byłaby, nawet gdyby taka wola istniała, a 
jeszcze raz podkreślę, że takiej woli nie ma, byłaby niemożliwa ze względu na to, że 
wszystkie, praktycznie wszystkie nasze jednostki organizacyjne, a więc nasze szpitale są 
beneficjentami bardzo dużej puli środków unijnych, realizują inwestycje, co uniemożliwia 
jakiekolwiek zmiany w zakresie struktury własnościowej a więc chciałbym, jeżeli ten 
problem jakby budzi jakikolwiek niepokój, to chciałbym uspokoić i powiedzieć, że na pewno 
w tej kadencji, a myślę póki będzie rządziła PO, tego kierunku nie obierzemy. Nie widzimy w 
ogóle takiej potrzeby, jeżeli chodzi o tę regionalną ochronę zdrowia. Pytanie drugie dotyczące 
uproszczenia procedur, implementacja środków unijnych jest procesem ciągłym i jeżeli by 
zastanowić się i przeanalizować całość naszych działań, mówię w imieniu poprzedniego 
jeszcze zarządu, wokół środków unijnych, to wszystkie ruchy były nakierowane na jak 
najlepszą współpracę z beneficjentami lub potencjalnymi beneficjentami, aby możliwie 
najmniej utrudniać im życie. Już te procedury w tym roku, przypomnę poważnie 
uprościliśmy, jesteśmy w ciągłym kontakcie również z przedsiębiorcami, bo rozumiem, że w 
tym kontekście to pytanie padło i  na pewno jeżeli będzie potrzeba dalszych uproszczeń, 
niewątpliwie naszym wspólnym interesem jest to, aby implementacja tych środków odbywała 
się jak najszybciej, a więc na pewno ten kierunek będziemy wspierać. Jeśli chodzi o kwestie 
przewozów regionalnych, mamy świadomość tego, że największym problemem, zresztą 
podkreślałem to już w pierwszym moim wystąpieniu, będzie kwestia struktury 
organizacyjnej, ponieważ mamy świadomość, że tak dużą spółka w tej strukturze, która 
istnieje w chwili obecnej jest po prostu nieefektywna i pomimo, że nasz zakład jest jednym z 
najlepiej zarządzanych w Polsce, to możemy z duma powiedzieć w chwili obecnej, to niestety 
możemy być karani za te zakłady, które zarządzane są nie najlepiej, a więc nasze działania 
będą jednak nakierowane na poszukiwania alternatywnych rozwiązań, które pozwolą nam się 
niejako uniezależnić od innych regionów w Polsce. Przepraszam, ale jeżeli chodzi o politykę 
rolna to niedosłyszałem tego pytania.  
 
Dariusz Wieczorek: ja tylko chciałem tak gwoli oddania sprawiedliwości temu, co się dzieje 
powiedzieć w ten sposób, że szanuję zdanie pana przewodniczącego Tałasiewicza ale z nim 
się kompletnie nie zgadzam, z tego względu, że za chwilę jest moment głosowania, a więc 
każdy z nas podejmuje decyzje o tym, czy będziemy głosować za czy przeciw wyborowi tych 
kandydatów do zarządu województwa. W związku z tym dla mnie bardzo istotne jest pogląd 
tych osób, które mam za chwilę wybierać a nie z całym szacunkiem w tej sytuacji rzecznika 
tych osób, jakim jest Marszałek Geblewicz, także myślę, że na przyszłość powinniśmy w 
przypadku dokonywania tego typu wyboru uwzględnić czas również na pytania do 
kandydatów , bo to nie jest taka prosta sprawa, akurat w naszym przypadku, jeżeli chodzi o 
dokonywanie tego typu wyborów, bo rozumiem, że koalicja ma już to uzgodnione.  
 
Marek Tałasiewicz: jesteśmy wolnymi ludźmi w wolnym kraju możemy się różnić, ja 
uważam, że zarząd nie jest federacją autonomicznych niezależnych światopoglądowo i 
politycznie członków zarządu, tylko ma stanowić pewną zwartą logicznie i kierunkowo 
spójną siłę, dlatego marszałek nie jest rzecznikiem, tylko jest ich szefem i ma prawo do 
wypowiadania się, moim zdaniem, w imieniu zarządu jako pewnej całości. Ale oczywiście 
każdy może mieć inne poglądy. Przy następnych wyborach przewidując porządek obrad, czy 
procedury, będziemy to uwzględniać, choć jako człowiek z pewnym doświadczeniem 
pamiętam z różnych spotkań, że pytania do kandydatów trwały 24 godziny, bo zawsze był 
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ktoś, kto był niezadowolony, czy też nieusatysfakcjonowany odpowiedzią i zadawał 
dodatkowe pytania. 
 

c) głosowanie tajne, 
 
Robert Zdobylak przewodniczący komisji skrutacyjnej przedstawił wzór karty do głosowania, 
która jest załącznikiem nr 7 do protokołu i wyjaśnił zasady głosowania. Poinformował, że na 
każdego z kandydatów, każdy radnych ma po jednym głosie.( „za”  lub „przeciw” lub 
„wstrzymuję się”) Głos będzie ważny, jeżeli będzie postawiony znak X w wybranej kratce, na 
każdego z kandydatów po jednym. Pozostałe głosy będą nieważne. 
 
Następnie komisja skrutacyjna w kolejności alfabetycznej rozdała wszystkim radnym po 
jednej, ostemplowanej i podpisanej przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej, karcie do 
głosowania. Następnie również w kolejności alfabetycznej odbyło się głosowanie. W celu 
zachowania pełnej tajności radni mogli skorzystać z pokoju sąsiadującego z salą sesyjną. 
 
Po zakończeniu procedury głosowania przewodniczący, w celu umożliwienia policzenia 
głosów przez komisję skrutacyjną zarządził 10-minutową przerwę. 
 
Po przerwie wznowiono obrady. 
 

d) odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej, 
 
Protokoły komisji skrutacyjnej w sprawie wyboru Zarządu Województwa odczytał 
przewodniczący Robert Zdobylak. Poinformował iż wszyscy zgłoszeni kandydaci otrzymali 
wymaganą ilość głosów i zostali wybrani  w skład zarządu województwa.  
 
Protokoły komisji skrutacyjnej są załącznikami do uchwały w sprawie wyboru zarządu 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

e) odczytanie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 
Uchwałę w sprawie wyboru Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego odczytał 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, odczytana uchwała nosi nr 
II/4/10 i jest załącznikiem nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Olgierd Geblewicz: Wysoki sejmiku, panie przewodniczący, chciałbym, podziękować za 
okazane zaufanie, za to, że w chwili obecnej mógł się ukonstytuować nowy zarząd. Obiecuję, 
że będziemy pracować ciężko, ale mam również nadzieję, że efektywnie. Mam nadzieję, że 
będziemy mogli dołożyć kolejną cegiełkę do budowy i rozwoju naszego województwa. 
Deklarowałem już swoje zaangażowanie, jestem już po wcześniejszych rozmowach z moimi 
kolegami, w związku z tym w ich imieniu również deklaruje ich duże i mocne 
zaangażowanie. Chciałbym z tego miejsca bardzo gorąco podziękować dotychczasowemu 
marszałkowi Władysławowi Husejko za te cztery lata, poznaliśmy się cztery lata temu, 
pracowaliśmy ze sobą, myślę nie najgorzej a nawet powiedziałbym, że bardzo dobrze. 
Chciałbym mu serdecznie podziękować za pasję, za serce, które włożył, za bardzo duże 
zaangażowanie i aktywność, o której można było słyszeć nawet w Polsce. I co najważniejsze, 
chciałbym mu podziękować za wiarę i za walkę,  bo pamiętam początek tego roku, kiedy 
rzeczywiście mieliśmy problemy z wydawaniem pieniędzy unijnych, ponieważ wydawanie 
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tych pieniędzy jest uzależnione w bardzo dużej części od samych beneficjentów, od tego w 
jakim tempie oni realizują inwestycje i w jakim tempie oni przedstawiają świadectwa 
płatności, rozliczają poszczególne etapy inwestycji. Pamiętam, że również w naszych 
szeregach następowało zwątpienie, pamiętam, że niektórzy mówili” machnijmy już ręką na 
krajową rezerwę wykonania”, marszałek  jednak z całą konsekwencją mówił, że zdobędziemy 
tę krajowa rezerwę wykonania, będziemy wśród tych województw, które przekroczą 20% 
wydatkowanych pieniędzy. I za tę wiarę i walkę chciałbym mu bardzo serdecznie 
podziękować, ponieważ to są dodatkowe pieniądze dla naszego województwa. Chciałbym 
również podziękować za styl, za te ostatnie dni, kiedy prosiłem o to, żeby dać mi troszeczkę 
czasu, żebym się mógł przygotować do objęcia tej funkcji, a wymagało to jeszcze kolejnego 
zaangażowania ze strony marszałka Husejki, i jak zawsze nie zawiódł i ciężko pracował do 
końca. Z tego miejsca chciałbym również podziękować Przemkowi Włoskowi, 
wicemarszałkowi, który  objął swoją funkcje w bardzo trudnym dla nas momencie i wbrew 
temu, co się mówi, albo tutaj, wbrew słowom, które padały na tej sali, ja wiem o tym bardzo 
dobrze, nie było łatwo go przekonać do tego, żeby objął te funkcję, ale był naprawdę jedyna 
osobą, która w tym czasie mogła, bezpośrednio wejść w te funkcję i pełnić ja efektywnie 
przez ten okres czasu. Bardzo serdecznie dziękuję, choć wiem że nie było to łatwe. 
Chciałbym też całemu zarządowi bardzo serdecznie podziękować, a nowym członkom 
pogratulować.  
 
Marek Tałasiewicz: jeszcze raz chciałem serdecznie pogratulować nowemu zarządowi, i 
niezależnie od motywacji i intencji które powodowały, że głosowaliśmy tak a nie inaczej, jak 
sądzę wszystkim nam zależy na tym, żeby ten zarząd działał efektywnie. Możemy różnie 
pojmować priorytety naszego regionu, ale chcielibyśmy żeby żyło nam się coraz lepiej, 
żebyśmy lepiej szanse wykorzystywali, które mamy, które nam dano, w związku z tym jak 
sądzę, jako sejmik, jako całość, będziemy wspierać ten zarząd, troszcząc się o to, żeby nie 
błądził w pracy dla naszego regionu.  
 
Władysław Husejko: panie przewodniczący, panie i panowie radni szanowni państwo, 
zacznę od serdecznych gratulacji, panu marszałkowi składam jeszcze raz serdeczne gratulacje 
z okazji wyboru na funkcje marszałka , jak również kolegom marszałkom, panu marszałkowi  
Wojciechowi drożdżowi, panu Marszalkowi Andrzejowi jakubowskiemu, panu marszałkowi 
Markowi Hokowi oraz panu marszałkowi Janowi Krawczukowi, serdecznie wam gratuluję i 
życzę aby warunki, klimat , wszystko to, co wpływa na nasze decyzje, aby panom sprzyjały, 
abyście osiągnęli to, o czym marzą nasi mieszkańcy, ważne abyśmy pracowali zgodnie z 
oczekiwaniami naszych mieszkańców, mieszkańców regionu Zachodniopomorskiego. Jest to 
region, który zasługuje na to, abyśmy dawali z siebie więcej, niż to wynika z przyjętych 
standardów ośmiu godzin, tego wam życzę i jestem przekonany, znając was wszystkich, że 
dołożycie tych starań. Cieszę się bardzo, że pan marszałek Olgierd Geblewicz zdecydował się 
na kontynuację, o czym świadczy udział trzech moich marszałków, z 5 trzech będzie zasiadać 
w nowym zarządzie. Chciałbym przy tej okazji podziękować serdecznie panu marszałkowi 
Olgierdowi Geblewiczowi za te miłe słowa, które skierował pod moim adresem, pod adresem 
zarządu województwa, powiem więcej, pod adresem urzędu marszałkowskiego i jednostek 
wojewódzkich, bo tworzymy sieć naczyń połączonych. Cieszę się, że mamy warunki XXI w. 
przekazywania sobie władzy. Chcę pana panie marszałku zapewnić, że przejmuje pan bardzo 
dobrze zorganizowany Urząd, Urząd w którym pracują profesjonalni urzędnicy, oddani 
sprawom województwa , chciałbym zapewnić pana i wszystkich państwa, nie ma problemu 
funduszy unijnych, 46 naborów mamy za sobą, jesteśmy w trakcie ostatnich konkursów dla 
przedsiębiorców. Zrobiliśmy więcej, niż można było się spodziewać i czego przykładem jest 
te 20%, nie osiągnęlibyśmy tego, gdyby nie zaangażowanie wszystkich moich 
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współpracowników, a zwłaszcza wydziałów merytorycznych, nadzorujących poszczególne 
przedsięwzięcia. Proszę państwa w tych dwudziestu procentach, gdybyśmy przyjęli za 100 – 
70% to była praca Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych marszałkowi, jako 
beneficjentów, 15 % gminy, 11% przedsiębiorcy.  Przekazując bardzo dobrze zorganizowany 
Urząd chciałbym również przekazać panu marszałkowi  inna sytuacje, chciałbym żeby nie 
było sytuacji  takiej, jaką ja zastałem, wchodziłem w nowe sprawy, o których państwo 
wszyscy słyszeli, co się później stało, dlatego poprosiłem  moich współpracowników, aby 
przygotowano takie sprawozdanie z działalności komórek organizacyjnych urzędu 
marszałkowskiego województwa Zachodniopomorskiego w II kadencji samorządu 
województwa, ale również to, nad czym pracują jednostki i to co planowane jest na 2011 rok.  
I to jest pierwsza sprawa, druga sprawa, to o czym praktycznie w ogóle nie mówiliśmy, tylko 
mówiliśmy o tym, że pracujemy nad budżetem zadaniowym, mówiliśmy o tym  dwa lata, 
wystarczyło nam aby przygotować już wersję budżetu zadaniowego dotyczących wydatków 
urzędu Marszałkowskiego. Jesteśmy jednym z nielicznych województw, udało nam się 
doprowadzić prace do końca, dlatego w tym wykazie spraw również przekażę ten budżet 
zadaniowy dla wydatków urzędu. Szanowni państwo i na koniec, o czym chciałbym 
powiedzieć, cieszę się bardzo, że zakończyliśmy prace, otóż wydział polityki regionalnej 
pracował nad czymś co nazwalibyśmy Narodowym Programem Rewitalizacji nadwodnych 
dzielnic Szczecina. Prace zostały zakończone, wysłałem ten program w celu zasięgnięcia 
opinii panu ministrowi Boniewu, bo on się interesował sprawami regionu, Szczecina. Mam 
nadzieję, że pan marszałek otrzyma opinię ministra, chcę panu panie marszałku przekazać to 
opracowanie do wykorzystania, to jest praca autorska wydziału Polityki Regionalnej, bo nie 
wystarczy mówić o tym, że są problemy, ważne jest to żeby przedstawić źródło czy sposoby 
rozwiązania. Bardzo mi zależało na tym, aby jeszcze, tak jak tu mnie nazywano, marszałek z 
Koszalina coś zrobił dla Szczecina, i właśnie miedzy innymi tutaj chodziło nam o to, żebyśmy 
te prawie 1300 ha nadwodnych dzielnic Szczecina, abyśmy przedstawił koncepcję jak my 
widzimy, w jaki sposób należy je zagospodarować, jak rewitalizować, gdyż my między inny 
mi na to posiadamy środki w ramach Jesiki, z tego co wiem, to  Ministerstwo Rozwoju 
regionalnego wesprze finansowo. Pozwólcie państwo na koniec na watek osobisty, przede 
wszystkim dziękuję wszystkim, którzy mi dobrze życzyli, wiem że tych osób było niewiele, a 
le tym bardziej szczególnie dziękuję, że wierzyli we mnie, że mi dobrze życzyli że mnie 
wspierali. Tutaj chciałbym panu marszałkowi Olgierdowi Geblewiczowi podziękować za to, 
że miał odwagę w spięciach bronić marszałka w sprawach funduszowych, ale i nie tylko, 
dziękuję wszystkim moim współpracownikom, zarówno w urzędzie marszałkowskim jak i 
również w jednostkach wojewódzkich.  Chciałbym podziękować tym 23 radnym, którzy 22 
kwietnia 2008 roku dali mi szansę abym został marszałkiem województwa. Mam nadzieję, że 
ten czas wykorzystałem w sposób maksymalny i  nie zawiodę was. Proszę państwa, dziękuję 
wszystkim tym, którzy byli mi przychylni, dziękuję mediom, którzy w sposób obiektywny  
pisali o tych działaniach, dziękuje również wszystkim tym, którzy może mieli mniejszą 
wiedzę, może mniej znali marszałka w Koszalina, byłem marszałkiem województwa 
Zachodniopomorskiego od początku do końca, dlatego też dla mnie to było takie trochę 
obraźliwe, że tak mnie tutaj tytułowano, czy też mnie tak nazywano. Walczyliśmy o 
równomierny rozwój województwa Zachodniopomorskiego. Te efekty, które zostały 
osiągnięte, to wyborcy odpowiedzieli, to że taki sukces odniosła w regionie koalicjanci PO i 
PSL świadczy o tym, że te osiem lat nie zmarnowaliśmy a wykorzystaliśmy dla dobra tego 
województwa. Chciałoby się szanowni państwo na koniec powiedzieć, uczestniczyłem w 
ważnych zawodach, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Dziękuję bardzo.  
 
Marcin Zydorowicz  Wojewoda Zachodniopomorski: Szanowni Państwo, chciałbym przede 
wszystkim pogratulować państwu radnym, pogratulować mandatu radnego województwa, 
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pogratulować zaufania jakie uzyskaliście wśród swoich wyborców, gorąco gratuluję nowemu 
zarządowi. Mam tę przyjemność i komfort, że każdego z panów marszałków znam dobrze i 
miałem możliwość z państwem współpracować przez ostatnie kilka lat, począwszy od roku  
2007, kiedy wspólnie pracowaliśmy z panem marszałkiem Hokiem w Urzędzie 
marszałkowskim. Szanowni państwo, ta znajomość panów marszałków to również jest duża 
odpowiedzialność, nasza wspólna odpowiedzialność, i zobowiązanie, ponieważ jest wiele 
spraw istotnych, ważnych dla Szczecina, dla Koszalina, dla całego województwa, które 
musimy wspólnie realizować. Szanowni państwo, gorąco dziękuję panu marszałkowi Husejce 
za pracowitość, którą zarażał swoich współpracowników i partnerów w przedsięwzięciach, za 
pasję, serce, zaangażowanie i za to, że administracja rządowa zawsze mogła na pana 
marszałka liczyć. Rząd pana Premiera Donalda Tuska postawił na współpracę z samorządem, 
każdego szczebla, ale szczególnie z samorządami województw. To partnerstwo, to 
przekazywanie kompetencji do urzędów marszałkowskich z zakresu ochrony środowiska, 
rolnictwa, przykładem jest przekazanie ośrodka w Barzkowicach, a także wiele wspólnych 
projektów jak pierwsza edycja boisk Orlik 2012, jak później budowa dróg lokalnych, wspólne 
przedsięwzięcia. Szanow3ni państwo, tam gdzie samorząd województwa, Urząd wojewódzki, 
gdzie razem pracujemy, gdzie razem inicjujemy pewne rozwiązania, promujemy i walczymy, 
to mamy duże sukcesy. Przykładem jest Akademia Sztuki, ale tez wiele innych. Kompetencje 
moje, urzędu wojewódzkiego to przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców regionu, 
porządek publiczny, zdrowie mieszkańców, zarządzanie kryzysowe, to jest główna 
odpowiedzialność  wojewody, ale również szereg innych rzeczy związanych z nadzorem nad  
samorządem. Musze powiedzieć, że w poprzedniej kadencji, właściwie na palcach jednej ręki 
możemy policzyć ilość rozstrzygnięć nadzorczych, czyli takiego instrumentu, który nadzoruje 
i naprawia pewne uchybienia w samorządach. To bardzo dobry wynik dla poprzedniej 
kadencji sejmiku, wierzę również, że w tej nowej kadencji nie będę musiał tego stosować i 
wierzę, że wszystkie uchwały i wszystkie państwa decyzje będą dobrze, prawidłowo 
przygotowane, tak abyśmy nie musieli potem ich surowo oceniać. Szanowni państwo, 
chciałbym podać kilka przykładów, na jednym mi szczególnie zależy, polecam trosce 
samorządu województwa, państwa radnych, to wspólne dziecko budżetu państwa i urzędu 
marszałkowskiego, to projekt, który bezpośrednio nadzoruje marszałek Hok, to Centrum 
Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu w Zdrojach, przypomnę, że budżet państwa przeznacza 
na ten cel 35 mln złotych, w partnerstwie 50% budżet, 50% Urząd Marszałkowski, to jest 
jedna z największych przedsięwzięć finansowanych w Polsce ze środków centralnych przez 
budżet państwa w partnerstwie z samorządem w ochronie zdrowia. Wieżę, że ten projekt 
będzie z takim sukcesem zakończony, jak wspólna walka o Akademię Sztuki. Szanowni 
państwo, zapraszam do partnerstwa, dobrej współpracy, dobrych relacji w sprawach 
wątpliwych trudnych zapraszam do rozmów, do spotkań, tak abyśmy mogli wspólnie 
realizować swoje zadania sukcesami dla naszych mieszkańców.  Wszystkiego dobrego.  
 
Dariusz Wieczorek: w imieniu SLD chcieliśmy przyłączyć się do tych życzeń, pogratulować 
dzisiejszego wyboru, pogratulować nowym członkom zarządu województwa wiedząc, że 
przed nimi jest ogrom pracy i ogrom zadań. Dziękujemy również, tym którzy dzisiaj 
zakończyli swoją misję, szczególnie panu marszałkowi Husejce, ja tutaj publicznie też 
chciałem coś od siebie powiedzieć, bardzo lubiłem i lubię pana marszałka Husejko, natomiast 
spieraliśmy się zawsze merytorycznie i być może mieliśmy inne zdanie jako opozycja  na 
różne tematy ale na pewno wszystko to było robione w trosce o dobro województwa, i tak 
przecież zarząd pana marszałka Husejki tez pracował. Dzisiaj jest wiele rzeczy do zrobienia , 
wiele do zrealizowania, ja przede wszystkim gratulując nowemu zarządowi wyrażam 
nadzieję, że od dzisiaj będziecie mówić własnym głosem, nie po przez marszałka Geblewicza, 
bo to jest dosyć istotna sprawa, natomiast korzystając z tej okazji i z takiego akurat momentu 
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chciałbym bardzo poprosić pana marszałka i nowy zarząd o jedną rzecz, a mianowicie o to, iż 
dzisiaj potrzeba rzeczywiście  tego, o czym mówił pan wojewoda, potrzeba pewnej jedności , 
pewnej wspólnej wizji, myślę, że dzisiaj pan marszałek z nowym zarządem powinien 
poprosić wszystkich naszych parlamentarzystów w trybie pilnym o spotkanie, o to aby 
wspólnie razem z wojewodą, z instytucjami, które funkcjonują na terenie województwa, 
porozmawiać o tych wszystkich bieżących problemach. A tych problemów jest sporo, i 
kwestie zakładów pracy, i kwestie Gryfii, PŻB, kwestie pogłębienia toru wodnego w porcie. 
Więc jest ileś tam tematów, gdzie wspólnie powinniśmy na ten temat rozmawiać i myślę, że 
to będzie taki dobry początek, jeżeli chodzi o funkcjonowanie nowego zarządu województwa, 
a ja ze strony SLD, jako opozycji mogę tylko zadeklarować w tej sprawie pomoc i udział 
naszych  parlamentarzystów  i pomoc dla województwa i dla regionu.  
 
Michał Jach: szanowni Państwo, w imieniu PIS chciałem powiedzieć, że nie poparliśmy tego 
zarządu, ponieważ nasza ocena stanu naszego województwa, a także tak jak było zarządzane 
przez poprzednią kadencję  jest znana. Niemniej jednak życzymy nowemu zarządowi 
sukcesów, oczekujemy jednak zmiany w zarządzaniu trochę, a nie dokładnej  kontynuacji i 
zapewniam pana marszałka, że klubu radnych PIS będzie merytoryczny i wszystkie dobre 
decyzje dotyczące naszego województwa otrzymacie państwo od nas na pewno poparcie, 
życzymy naszemu województwu sukcesów na najbliższe lata. 
 
Następnie przewodniczący Marek Tałasiewicz ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Po przerwie wznowiono obrady. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Marszałka 
Województwa. 

 
Projekt uchwały  jest załącznikiem nr 9 do protokołu. 
 
Uwag do przedłożonego projektu nie zgłoszono. 
 
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr II/5/10 i jest załącznikiem nr 10 do 
niniejszego protokołu. 
 
Wynik głosowania: 

Za – 22 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 3 

 Głosy nieoddane – 4 
 

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Sejmiku. 
 
Projekt uchwały  jest załącznikiem nr 11 do protokołu. 
 
Uwag do przedłożonego projektu nie zgłoszono. 
 
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr II/6/10 i jest załącznikiem nr 12 do 
niniejszego protokołu. 
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Wynik głosowania: 
Za – 28 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

 Głosy nieoddane – 2 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących 
komisji stałych Sejmiku. 

 
Projekt uchwały  jest załącznikiem nr 13 do protokołu. 
 
Uwag do przedłożonego projektu nie zgłoszono. 
 
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr II/7/10 i jest załącznikiem nr 14 do 
niniejszego protokołu. 
 
Wynik głosowania: 

Za – 29 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
Głosy nieoddane – 1 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej Gryfa 

Zachodniopomorskiego 
 
Projekt uchwały jest załącznikiem nr 15 do protokołu. 
 
Przewodniczący poinformował, iż na spotkaniu Prezydium Sejmiku z szefami klubów 
uzgodniono, iż do składu komisji zostały zaproponowane następujące kandydatury: 
 

1. Zygmunt Dziewguć 
2. Kazimierz Drzazga 
3. Norbert Obrycki 
4. Dariusz Wieczorek 
5. Leszek Dobrzyński 

 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Uwag do projektu uchwały oraz przedstawionych  kandydatur nie zgłoszono 
 
Drogą głosowania uchwała uzupełniona o przedstawione kandydatury została podjęta, nosi nr 
II/8/10 i jest załącznikiem nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
Wynik głosowania: 

Za – 29 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 1 
Głosy nieoddane – 0 

 
 



 11 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Sejmiku 

Województwa Zachodniopomorskiego do podpisania Ankiety Bezpieczeństwa 
Osobowego i Wniosku do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o 
przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego wobec Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego 

 
Projekt uchwały  jest załącznikiem nr 17 do protokołu. 
 
Uwag do przedłożonego projektu nie zgłoszono. 
 
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr II/9/10 i jest załącznikiem nr 18 do 
niniejszego protokołu. 
 
Wynik głosowania: 

Za – 30 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
Głosy nieoddane – 0 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów Województwa 

Zachodniopomorskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Projekt uchwały jest załącznikiem nr 19 do protokołu. 
 
Przewodniczący Marek Tałasiewicz zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów.  
 
Norbert Obrycki:  w imieniu klubu Radnych PO chciałbym zgłosić kandydaturę 2 radnych, 
mojej osoby i Izabeli Grabowskiej. 
 
Leszek Dobrzyński: w imieniu Klubu PiS zgłaszam kandydaturę Pana Michała Jacha. 
 
Dariusz Wieczorek: dotąd wszystko dobrze szło, a przy tej uchwale doszło do złamania reguł 
i zasad. Wstępna propozycja ze strony koalicji była taka, że jedno miejsce dla koalicji 
rządzącej, drugie dla opozycji. Usłyszałem, że 2 osoby są zgłoszone przez Pana Obryckiego. 
W związku z tym zgłaszamy jako klub Pana Jerzego Kotlęgę jako kandydata. 
 
Wieje kandydatów nie zgłoszono. 
 
W związku z powyższym przewodniczący zaproponował przeprowadzenie głosowania nad 
każdym z kandydatów osobno, dwie osoby, które uzyskają największą ilość głosów „za” 
zostaną delegatami województwa. 
Nikt z radnych nie zgłosił uwag. 
 
1. Norbert Obrycki  

Za: 21 
Przeciw: 7 
Wstrzymało się: 1 
Głosy nieoddanie: 1 
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2. Izabela Grabowska 
Za: 18 
Przeciw: 10 
Wstrzymało się: 1 
Głosy nieoddanie: 1 

 
3. Michał Jach: 

Za: 8 
Przeciw: 17 
Wstrzymało się: 4 
Głosy nieoddanie 1 

 
4. Jerzy Kotlęga 

Za: 9 
Przeciw: 12 
Wstrzymało się: 6 
Głosy nieoddanie 3 

 
Jerzy Kotlęga: chciałem prosić o podjecie czynności związanych z unieważnieniem 
glosowania nad moją osobą, ponieważ nie wyraziłem zgody na kandydowanie, a mimo tego 
procedura głosowania miała miejsce. W stosunku do swojej osoby nie wziąłem udziału w 
głosowaniu.  
 
Marek Tałasiewicz: to jest mój błąd nie spytałem kandydatów o zgodę. Zapytam Pana 
mecenasa Kalinę czy to głosowanie może być ważne? 
 
Stanisław Kalina: Skoro kandydaci przed przystąpieniem do głosowania nie protestowali, 
należy uznać, że głosowanie jest ważne, a poza tym protest pana Koclęgi nie ma znaczenia, 
gdyż i tak ta kandydatura nie została wybrana. 
 
Następnie odbyło się głosowanie nad projektem uchwały uzupełnionym o nazwiska pani 
Izabeli Grabowskiej i Norberta Obryckiego. 
 
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi numer II/10/10 i jest załącznikiem nr 20 do 
niniejszego protokołu.  
 
Wynik głosowania: 

Za – 17 
Przeciw – 3 
Wstrzymało się – 7 

 Głosy nieoddane – 3 
 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie  powołania członka RN WFOŚiGW w Szczecinie. 
 
Projekt uchwały jest załącznikiem nr 21 do protokołu. 
 
Norbert Obrycki:  po uzgodnieniu z przewodniczącą Komisji Gospodarki, Infrastruktury i 
Ochrony Środowiska do RN WFOŚiGW zgłaszamy wiceprzewodniczącego komisji 
gospodarki, infrastruktury i ochrony środowiska Pana Roberta Zdobylaka. 
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Uwag do zaproponowanej  kandydatury nie zgłoszono. 
 
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr II/11/10 i jest załącznikiem nr .22 do 
protokołu. 
 
Wynik głosowania: 

Za – 24 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 6 

 Głosy nieoddane – 0 
 
Marek Tałasiewicz: mamy małe zamieszanie, gdyż całkiem niedawno otrzymaliśmy ze 
Związku Województw z prośbą o zaopiniowanie projekt uchwały obywatelski projekt ustawy 
o powrocie do RP osób pochodzenia polskiego itd. Wszyscy z Państwa radnych dostali do 
swoich skrzynek projekt tej ustawy z prośbą  o ewentualne uwagi i sugestie, postulaty czy 
zastrzeżenia. Ponieważ termin, w którym Sejmik mógłby się wypowiedzieć w sprawie tej 
ustawy mija właśnie dzisiaj, to nie jest niedopatrzenie ani prezydium sejmiku ani niczyje 
inne, że termin jest taki krótki. Te dokumenty tak zostały przysłane, one zostały wysłane z 
Warszawy 29 listopada  oczywiście za późno. Nikt z Państwa nie zgłosił uwag co do tego 
obywatelskiego projektu ustawy o repatriacji osób pochodzenia polskiego, a tak dlatego, że ta 
ustawa nie nakłada na sejmik żadnych obowiązków realizacyjnych. Ona nakłada obowiązki 
na organy administracji rządowej, na starostów, a także na gminy. Sądzę, że dobrze by było, 
aby w tym opiniowaniu nie zabrakło głosu sejmiku. Dlatego proponuję formalny wniosek o 
wniesienie do projektu porządku obrad podjecie uchwały stwierdzającej, że Sejmik opiniuje 
pozytywnie ten obywatelski projekt ustawy. Zgłaszam wniosek formalny o rozszerzenie 
porządku obrad w punkcie 13 o podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania obywatelskiego 
projektu ustawy o powrocie do RP osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych 
przez władze byłego ZSRR. 
 
Dariusz Wieczorek: szanowni Państwo ja mam wniosek zupełnie przeciwny. Dzisiaj mamy 
wielki dzień, wybraliśmy zarząd województwa, a Pan Przewodniczący wnioskuje o zmianę 
porządku obrad i podejmowanie przez tak poważne gremium jak Sejmik woj. Zach. uchwały 
o czymś o czym w ogóle nie wiemy. Projekt tej ustawy otrzymaliśmy wczoraj więc apeluję do 
moich koleżanek i kolegów, szanujmy się, bo jak zaczniemy coś takiego robić, to nic dobrego 
to nie wróży. W mojej ocenie nic się nie stanie bez naszej opinii jeżeli chodzi o dalsze 
kwestie dalszych losów  tej ustawy, to nie jest tak, że to jest ważące w jakiś sposób, co się 
będzie z tym działo dalej. Dlatego wnoszę o to, abyśmy nie zmieniali porządku obrad i 
żebyśmy dzisiaj się tym tematem nie zajmowali, bo jesteśmy do tego nie przygotowani.  
 
Norbert Obrycki :ja oczywiście mam nadzieję, że taki wniosek będzie przegłosowany o 
zmianę porządku obrad i chcę również wyrazić moje zdziwienie głosem oburzenia radnego 
Wieczorka, ponieważ na spotkaniu prezydium z przewodniczącymi klubów, Pan 
przewodniczący zaznaczył, że będziemy mieli taki wniosek i dla chcącego  przeczytać 
chociażby tą propozycję, która nie skutkuje żadnymi konsekwencjami dla Sejmiku, a jedynie 
jest naszym stanowiskiem czy wyrażeniem woli co do tego, że nie wnosimy żadnych zmian. 
Nie powinno to stanowić żadnego problemu. Nie rozumiem, w jaki sposób kłóci się to z 
uroczystym charakterem sesji na której wybraliśmy zarząd i podjęliśmy inne uchwały. Nasz  
klub będzie głosował za wniesieniem tego do porządku obrad, a z drugiej strony nie 
rozumiem głosu Pana Wieczorka. 
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Leszek Dobrzyński: szanowni Państwo PiS poprze wniosek o zmianę porządku, natomiast z 
naszej strony prośba, żeby tego typu sytuacje miały miejsce w miarę rzadko, że ten projekt 
uchwały powinien być umieszczony w porządku obrad od początku naszego dzisiejszego 
dnia. Jest on niewątpliwie bardzo ważny dla naszych rodaków za wschodnią granicą. Nie 
wiem na ile skutkuje tamten termin skoro podjęliśmy się tego na prezydium jesteśmy za tym 
żeby zmienić porządek. Jeszcze raz zwrócę się z prośbą aby uznać tę uchwałę i tą zmianę 
porządku obrad za bardzo rzadko używany awaryjny tryb. Dziękuję. 
 
J.J.Faliński: Panie Przewodniczący szanowni  Państwo jestem również przeciwny tej formie 
wprowadzenia projektów uchwał i uważam, że jest to precedens pewien związany z  
charakterem tej uchwały. Chciałbym zwrócić uwagę, że jest to projekt obywatelski, który aby 
móc być wprowadzony pod dyskusję ale i pod obrady Sejmu musiał zdobyć określoną liczbę 
podpisów obywateli. I dzisiaj, gdybyśmy ten fakt zlekceważyli nie podejmując tego tematu , 
to byłoby nie w porządku. Ja otrzymałem wczoraj ten dokument mailem i przejrzałem go, 
przeczytałem oczywiście bez możliwości jakiegoś wielkiego przeanalizowania treści, ale 
intencja obywatelska tego projektu jest zgodna z moim oczekiwaniem i z moim sumieniem. 
W związku z tym nie widzę poza jakimiś drobnymi niedociągnięciami, które w dalszej pracy 
będą usunięte w samym Sejmie nie widzę tutaj zagrożenia, a tym bardziej jak Pan 
Przewodniczący wspomniał dla samorządu województwa, chociaż uważam, że samorząd 
województwa w przyszłości również powinien włączyć się w ten problem dotyczący polskich 
obywateli i w jakiś sposób wpływać na to aby ich ściągać , jeżeli chcą powrócić do ojczyzny i 
zapewnić godziwe warunki pobytu w naszym kraju.  
 
Dariusz Wieczorek: ja nie chcę wnikać w meritum sprawy natomiast przestrzegam nas 
wszystkich przed jedną rzeczą, bo to są bardzo niepokojące słowa mówiące o tym, że ok. 
podejmiemy, zaopiniujemy, projekt ustawy  nie dotyka samorządu województwa, to nie jest 
nic złego, nie ma kłopotu, za to dotyka samorządów gminnych i powiatowych. Otóż 
oświadczam, że samorząd województwa powinien dbać również o to co się dzieje w 
samorządach gminnych i powiatowych więc być może warto by było przed takim 
pozytywnym zaopiniowaniem skonsultować to takimi samorządami, których będzie to 
dotyczyć. Mówię to w kategoriach normalnego procesowania apelując, abyśmy tego typu 
rzeczy nie robili, a wynik głosowania będzie jaki będzie. 
 
Marek Tałasiewicz:jest kilka aspektów tej sprawy po pierwsze kto wnosi  o zmianę 
porządku, jeżeli nie prezydium to przewodniczący jeśli jest taka potrzeba. Po drugie dyskusja 
w moim przeświadczeniu nie powinna mieć bardzo merytorycznego charakteru, bo jest to 
projekt obywatelski i tak naprawdę liczy się tylko to czy do tego bardzo już licznego zestawu 
głosów poparcia o potrzebie wręcz niezbędności jakiś rozstrzygnięć dotyczących Polaków, 
którzy się znaleźli na terenie byłego Związku Radzieckiego w wyniku wojny i deportacji. 
Sądzę, że warto zabrać głos szczególnie, że jesteśmy tu w województwie 
zachodniopomorskim i jesteśmy także w wyniku pewnych działań historii. Innym  aspektem 
tej samej sprawy jest ewentualne zajęcie stanowiska w sprawie projektu obywatelskiego 
Ponieważ projekt tej ustawy tak naprawdę dopiero będzie procesowany, to nie jest projekt 
techniczny więc nie mówimy o żadnych przepisach wykonawczych, mówimy o tym czy my 
przy całej świadomości ułomności sytuacji w jakiej się znaleźliśmy, że za późno zgłoszone, 
że ZW za późno nam to przysłał, bo to dotarło do sejmiku w piątek po południu, że 
powinniśmy to odstawić to jest wszystko prawda. Uznałem, że ze względów obywatelsko 
ludzkich warto powiedzieć, że popieramy ten wniosek, nie szczegółowe rozstrzygnięcia, bo to 
jest tylko projekt ustawy, niż nie zabrać w ogóle głosu. Stawiam wniosek o rozszerzenie 
porządku obrad o ten wniosek. 
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Drogą głosowania porządek obrad został uzupełniony o punkt 13: podjęcie uchwały w 
sprawie wyrażenia opinii w sprawie projektu ustawy o powrocie 
do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych  
i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 
 
Wynik głosowania: 

Za – 24 
Przeciw – 5 
Wstrzymało się – 1 

 Głosy nieoddane – 0 
 
Projekt uchwały w ww. sprawie jest załącznikiem nr  23 do protokołu. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi Nr II/12/10 i jest załącznikiem nr 24. 
 
Wynik głosowania: 

Za – 25 
Przeciw – 5 
Wstrzymało się – 0 

 Głosy nieoddane – 0 
 

13.  Interpelacje i zapytania do Zarządu Województwa oraz zapytania do 
Przewodniczącego Sejmiku. 

 
Andrzej Subocz złożył dwie interpelacje. Pierwsza interpelacja w sprawie  interwencji w 
Zachodniopomorskim oddziale NFZ w związku z ograniczeniem kontraktów dla szpitali i 
lekarzy specjalistów. Druga interpelacja w sprawie natychmiastowej interwencji w związku z 
zamiarem likwidacji Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Wałczu. Interpelacje stanowią załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Dariusz Wieczorek – mam dwie interpelacje. Proszę o aktualną informację dotyczącą 
aktualnego stanu zaawansowania prac nad projektem Zachodniej Obwodnicy Szczecina, a 
więc na jakim etapie jesteśmy, jakie środki są planowane i jak czasowo to wygląda. Druga 
sprawa. Prosiłbym o raport dotyczący wydatkowania środków unijnych w ramach RPO na 1 
grudnia tego roku, bo myślę że to już jest możliwe, a więc ilość umów, zakontraktowanych 
środków, ilość wypłaconych środków jeżeli chodzi o ten program. Prosiłbym również aby 
zestawienie zbiorcze przekazać mi w formie elektronicznej. 
 
Zygmunt Dziewguć – zgłoszę swój wniosek na piśmie, dziękuję. 
 
Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Sejmiku Marek Tałasiewicz przypomniał o konieczności złożenia 
interpelacji na piśmie (zgodnie z § 33 ust. 5  Statutu Województwa) 
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14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.  
 
Olgierd Geblewicz – odnoszę wrażenie, że część odpowiedzi ma być na piśmie, a więc raport 
i obejście zachodnie Szczecina. Jeżeli chodzi o interpelacje pana Subocza to pan marszałek 
Hok na piśmie wystąpi do wydziału funduszu w kwestii kontraktacji apelując o zmianę 
stanowiska. Mamy jednak świadomość, że nasze narzędzia wpływu na fundusz są 
ograniczone i mogą mieć charakter apelu, co też uczynimy. Jeżeli chodzi o punkt 
krwiodawstwa w Wałczu, to jeszcze dzisiaj spróbujemy się z panem Nowakiem 
skontaktować, żeby wyjaśnić kwestie, możliwości, ewentualnie rozważenia i zorganizowania 
spotkania. Pan marszałek Hok będzie na pewno interweniował jeśli nie dziś to jutro i 
odpowiedź udzielimy na piśmie już po wynikach. Prosiłbym na bieżąco być w kontakcie z 
panem marszałkiem Hokiem.  
 
Zgodnie ze Statutem Województwa Zachodniopomorskiego odpowiedzi na zgłoszone 
interpelacje radni otrzymają  pisemnie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia. 
 

15. Wolne wnioski. 
  
Przewodniczący poinformował, iż do Kancelarii Sejmiku wpłynęły informacje: 
1. O podpisaniu Aneksu Nr POIS.03.01.00-00-001/09-02 do umowy o dofinansowaniu 

projektu „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Regi ze szczególnym 
uwzględnieniem miasta Trzebiatów” pomiędzy NFOŚiGW w Warszawie a ZZMiUW w 
Szczecinie – załącznik nr 26 

2. Zestawienie dotyczące pracy Zarządu Województwa w latach 2002-2010- zał. nr 27. 
WW. informacje, dla zainteresowanych, są dostępne w Kancelarii Sejmiku. 
 

16. Zamknięcie obrad. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął  II Sesję Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego  
 
Poinformował, iż kolejna sesja – 21 grudnia o godz. 11.00, zwrócił się także z prośbą aby  
odbierać pocztę ze skrzynek, które znajdują się na parterze przy szatni. Przypomniał także o 
konieczności złożenia oświadczenia majątkowego. 
 

 


