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Protokół nr XIV/20 
z posiedzenia Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

w dniu 12 marca 2020 roku 
 
 

Przed przystąpieniem do obrad przewodnicząca poprosiła wszystkich, aby podeszli do dzisiejszej 
sesji wyjątkowo odpowiedzialnie dlatego, że wczoraj WHO ogłosiło pandemię. Pandemia ostatni 
raz w naszym kraju była 100 lat temu. Nikt dzisiaj nie jest sobie w stanie wyobrazić rozmiarów 
dzisiejszej pandemii z uwagi na różnego rodzaju środki możliwości przesyłu jednego z 
groźniejszych wirusów, w porównaniu do wszytkach innych, które wychodziły. W związku z tym 
poprosiła, żeby wszyscy do tego podeszli bardzo odpowiedzialnie. Nie będzie przypominać 
państwu o następnych posiedzeniach sesji, bo będzie tylko wtenczas, gdy będzie sytuacja 
opanowana. O opanowaniu sytuacji zwykle mówi się, że w przypadku ogłoszenia pandemii, trwa 
nie mniej niż 2,5 miesiąca. W związku z tym należałoby się spodziewać, że co najmniej do końca 
maja możliwe, że będą wszystkie nasze spotkania zawieszone. W przypadku potrzeby 
funkcjonowania zarządu i w ogóle państwa, jeżeli będą takie sytuacje, uruchomimy linię mailową, 
czy porozumiewania się zdalnie. Bardzo bym prosiła państwa, żeby państwo radni wykorzystali 
wszystkie sprzęty, które otrzymali z sejmiku, przeglądali pocztę i byli na bieżąco z informacjami, 
jakie będą  wychodziły z biura Sejmiku. Następna sprawa, to prośba o przestrzeganie wszystkich 
zasad, które są przekazywane przez głównego inspektora sanitarnego i wojewódzkich  
inspektorów sanitarnych, przez  ministra zdrowia. Jak wszyscy wiedzą, sytuacja zmienia się z 
godziny na godzinę, stąd dzisiejsza sesja ograniczona tylko podjęcia tematów, które są absolutnie 
istotne, z wykluczeniem możliwości mówienia o dokonaniach sztabów kryzysowych, które zbierają 
się we wszystkich urzędach i realizują polecenia wojewody, jako że jest głównym dowodzącym na 
terenie naszego województwa. Nie będzie wypowiedzi na ten temat, prosiła pana marszałka, żeby 
dzisiaj nie informował o tym dodatkowo, bo wszyscy mają taką wiedzę. Nie będzie także informacji 
na temat 70-lecia, bo nie wiadomo dzisiaj jak będą przebiegały obchody. 

 
1. Otwarcie sesji. 

 
XIV Sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego otworzyła i obradom przewodniczyła 
Maria Ilnicka – Mądry, przewodnicząca Sejmiku.  
Powitała wszystkich obecnych oraz stwierdziła, że zgodnie z listą obecności, jest niezbędne 
quorum, aby dzisiejsze decyzje i uchwały były prawomocne. 
 
Przypomniała także, że obrady, zgodnie z ustawą, są transmitowane i utrwalane za pomocą 
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  
 
Nieobecność zgłosili: 
- Zygmunt Dziewguć 
- Maciej Kopeć 
 
Lista obecności radnych jest załącznikiem nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Na  sekretarzy  obrad Przewodnicząca powołała panów:  Łukasz Młynarczyka i Michała 
Kamińskiego. 
 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
Porządek obrad, który wszyscy otrzymali pocztą elektroniczną, jest załącznikiem nr 2 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca zaproponowała:  

1) zdjęcie z porządku obrad w punkcie 4  podpunktów 3  i  22. 
2) na wniosek zarządu zamianę w podpunkcie 13) tj. podjęcie uchwały w sprawie podziału 

województwa na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii na 
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podjęcie uchwały w sprawie skierowania do zaopiniowania przez zespół opiniodawczo – 
doradczy tego projektu. 

3) Na wniosek Pana marszałka wprowadzenie projektu zmieniającego uchwałę w sprawie 
ustanowienia Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego 
 

Więcej wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 
 

Przedstawione propozycje zmiany porządku obrad przewodnicząca poddała pod głosowanie: 
 

1) zdjęcie z porządku obrad w punkcie 4  podpunktów 3  i  22. 
 
Drogą głosowania wniosek został przyjęty. 
Wynik głosowania: 

Za – 24 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

 Głosy nieoddane – 2 
 

2) zdjęcie podpunkcie 13) tj. podjęcie uchwały w sprawie podziału województwa na obwody 
łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich  

 
Drogą głosowania wniosek został przyjęty. 
Wynik głosowania: 

Za – 23 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

 Głosy nieoddane – 3 
 

3) w sprawie skierowania do zaopiniowania przez zespół opiniodawczo – doradczy projektu 
uchwały w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów 
łowieckich  
 

Drogą głosowania wniosek został przyjęty. 
Wynik głosowania: 

Za – 25 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

 Głosy nieoddane – 1 
 

4) Na wniosek Pana marszałka wprowadzenie projektu zmieniającego uchwałę w sprawie 
ustanowienia Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego 

 
Olgierd Geblewicz: dla mnie ta sprawa jest pilna, dotychczasowe regulacje sejmiku, w mojej ocenie 
nie sprawdzają się, ponieważ każdy, kto jest wybitnym społecznikiem a ma to nieszczęście bycia 
wybranym na funkcję sołtysa, tudzież radnego, nie może być uhonorowany Gryfem 
Zachodniopomorskim. Nie dlatego, że taka jest decyzja kapituły, tylko dlatego, że jest taki zapis. 
Sprawa jest o tyle pilna, że wczoraj mieliśmy dzień sołtysa i mieliśmy bardzo dużo wniosków i 
musimy wszystkie odrzucić. To nie jest tak, że my będziemy nawet mogli w bardzo szybkim trybie 
procedować, bo ta uchwała musi przejść przez Dziennik Urzędowy. Wykluczamy wójtów, 
burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków, czynnie urzędujących polityków, dopuszczając 
do rozstrzygania sołtysów oraz radnych. A jeżeli chodzi o kapitułę, przypomnę, kapituła składa się z 
przedstawicieli wszystkich opcji i ona dokonuje oceny czy wniosek dotyczy działalności politycznej 
czy społecznej.  
 
Drogą głosowania wniosek został przyjęty. 
Wynik głosowania: 
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Za – 21 
Przeciw – 1 
Wstrzymało się – 3 

 Głosy nieoddane – 1 
 
Następnie radni przyjęli cały porządek obrad, z wcześniej przyjętymi poprawkami, przyjęty 
porządek jest załącznikiem nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Wynik głosowania: 

Za – 25 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

 Głosy nieoddane – 1 
 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Sejmiku. 
 
Projekt protokołu z ostatniego posiedzenia znajdował się w Biurze Obsługi Sejmiku  
(wszyscy także otrzymali pocztą elektroniczną) 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
 
Drogą głosowania protokół został przyjęty.  
 
Wynik głosowania: 

Za – 24 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

 Głosy nieoddane – 2 
 
 
4. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok, 
 
Projekt uchwały to druk 184/1/20, jest załącznikiem nr 4. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała komisja Budżetu i Spraw Samorządowych. 
 
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr XIV/173/20 i jest załącznikiem nr 5 do  
protokołu. 
 
Wynik głosowania: 

Za – 18 
Przeciw – 8 
Wstrzymało się – 0 

 Głosy nieoddane – 0  
 

2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
Województwa Zachodniopomorskiego, 

 
Projekt uchwały to druk 185/1/20, jest załącznikiem nr 6. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała  komisja Budżetu i Spraw Samorządowych. 
 
Małgorzata Jacyna-Witt: Klub radnych PiS będzie głosował przeciwko zmianom w budżecie, tak jak 
głosowaliśmy przeciwko budżetowi, z prostej przyczyny. To nie jest nasz budżet. Uważamy, że ten 
budżet powinien być zupełnie inaczej ukształtowany, natomiast  ten budżet udowadnia to, że 
państwo nie bardzo potrafią zarządzać pieniędzmi publicznymi, bo po pierwsze zwiększacie w tym 
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roku deficyt budżetowy i tak naprawdę to zwiększenie deficytu budżetowego jest efektem 
zmniejszenia deficytu budżetowego w zeszłym roku. Po prostu nie wykonaliście pewnych 
inwestycji w zeszłym roku i przenosicie je na ten rok.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr XIV/174/20 i jest załącznikiem nr 7 do  
protokołu. 
 
Wynik głosowania: 

Za – 18 
Przeciw – 8 
Wstrzymało się – 0 

 Głosy nieoddane – 0  
 

5) zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań 
inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa 
Zachodniopomorskiego, 

 
Projekt uchwały to druk 183/1/20, jest załącznikiem nr 8. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała  komisja Budżetu i Spraw Samorządowych.  
 
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr XIV/175/20 i jest załącznikiem nr 9 do  
protokołu. 
 
Wynik głosowania: 

Za – 18 
Przeciw – 8 
Wstrzymało się – 0 

 Głosy nieoddane – 0 
 

6) zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie 
rachunków dochodów własnych wojewódzkich jednostek budżetowych, 

 
Projekt uchwały to druk 179/1/20, jest załącznikiem nr 10. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała  komisja Budżetu i Spraw Samorządowych. 
 
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr XIV/176/20 i jest załącznikiem nr 11  do  
protokołu. 
 
Wynik głosowania: 

Za – 18 
Przeciw – 8 
Wstrzymało się – 0 

 Głosy nieoddane – 0  
 

7) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania z budżetu Województwa 
Zachodniopomorskiego stypendiów dla młodzieży rozpoczynającej  naukę na 
uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego, 

 
Projekt uchwały to druk 178/1/20, jest załącznikiem nr 12 
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Przewodnicząca przypomniała, że ten projekt stawał pod obrady poprzedniej sesji, z uwagi na 
propozycje zmian został odesłany do komisji. Po uwzględnieniu proponowanych wówczas zmian 
ponownie został przedłożony pod obrady sesji, 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowały 2 komisje: 
-  Budżetu i Spraw Samorządowych,  
-  Oświaty, Kultury i Sportu 
 
Uwag do projekty nie zgłoszono. 
 
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr XIV/177/20 i jest załącznikiem nr 13 do  
protokołu. 
 
Wynik głosowania: 

Za – 26 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

 Głosy nieoddane – 0  
 

8) w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich niektórych odcinków 
dróg wojewódzkich, 

 
Projekt uchwały to druk 175/1/20, jest załącznikiem nr 14. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała  komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
 
Uwag do projektu nie zgłoszono. 
 
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr XIV/178/20 i jest załącznikiem nr 15 do  
protokołu. 
 
Wynik głosowania: 

Za – 26 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

 Głosy nieoddane – 0  
 

9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie - Miastu Koszalin, z przeznaczeniem 
na dofinansowanie działalności Filharmonii Koszalińskiej, 

 
Projekt uchwały to druk 180/1/20, jest załącznikiem nr 16. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowały 2 komisje: 
-  Budżetu i Spraw Samorządowych,  
-  Oświaty, Kultury i Sportu 
 
Przewodnicząca poinformowała, teraz będą trzy projekty w podobnych sprawach, dotyczą 
przekazania środków, które są zagwarantowane w przyjętej w grudniu ub. Roku uchwale 
budżetowej. 
 
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr XIV/179/20 i jest załącznikiem nr 17  do  
protokołu. 
 
Wynik głosowania: 

Za – 25 
Przeciw – 0 
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Wstrzymało się – 1 
 Głosy nieoddane – 0  
 
 
10) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie - Miastu Koszalin, z przeznaczeniem 

na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie, 
 
Projekt uchwały to druk 181/1/20, jest załącznikiem nr 18. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowały 2 komisje: 
-  Budżetu i Spraw Samorządowych,  
-  Oświaty, Kultury i Sportu 
 
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr XIV/180/20 i jest załącznikiem nr 19 do  
protokołu. 
 
Wynik głosowania: 

Za – 25 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 1 

 Głosy nieoddane – 0  
 
11) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie - Miastu Szczecin, z przeznaczeniem 

na dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga", 
 
Projekt uchwały to druk 186/1/20, jest załącznikiem nr 20 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowały 2 komisje: 
-  Budżetu i Spraw Samorządowych,  
-  Oświaty, Kultury i Sportu 
 
Małgorzata Jacyna-Witt: chcę powiedzieć, że dla mnie ta uchwała troszeczkę jest uchwałą 
niewłaściwą. Wstrzymam się od głosu przy tej uchwale mimo tego, że jestem ze Szczecina i 
rozumiem, że placówki kultury w Szczecinie są szalenie istotne. Natomiast ja chciałam państwu 
tylko uświadomić jedną rzecz. Budżet województwa to jest ok. miliarda, budżet Szczecina to są 3 
miliardy, i my zamiast wspierać jednostki kultury w innych miastach, w których te dochody są o 
wiele niższe, mało tego nie ma jednostek kultury finansowanych przez samorząd wojewódzki, tak 
jak w przypadku Szczecina, gdzie mamy Teatr Polski, Muzeum, czy mamy innego rodzaju jednostki 
kultury, to my dodatkowo wspieramy Teatr Pleciuga w Szczecinie. To jest totalnie bez sensu. Ja nie 
rozumiem tego przerzucania pieniędzy pomiędzy gminą Miasto Szczecin a samorządem 
Województwa Zachodniopomorskiego. Myślę, że waśnie Szczecin powinien np. dofinansować 
budowę stacji Pogotowia Ratunkowego i wiele innych inwestycji, które są wykonywane w ramach 
samorządu województwa a służą wyłącznie mieszkańcom Szczecina. W tym przypadku ja się 
wstrzymuję od głosu. 
 
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr XIV/181/20 i jest załącznikiem nr  21 do  
protokołu. 
 
Wynik głosowania: 

Za – 22 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 4 

 Głosy nieoddane – 0  
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12) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w trybie dotacji celowej Gminie Manowo  z 
przeznaczeniem na rewitalizację linii kolei wąskotorowej, 

 
Projekt uchwały to druk 187/1/20, jest załącznikiem nr 22. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowały 2 komisje: 
-  Budżetu i Spraw Samorządowych,  
-  Oświaty, Kultury i Sportu 
 
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr XIV/182/20 i jest załącznikiem nr  23 do  
protokołu. 
 
Wynik głosowania: 

Za – 25 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 1 

 Głosy nieoddane – 0  
 
13) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Szczecin, z przeznaczeniem 

na dofinansowanie w 2020 roku programu polityki zdrowotnej „Program 
dofinansowana do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na 
lata 2019 -2021 dla mieszkańców Szczecina”, 

 
Projekt uchwały to druk 195/1/20, jest załącznikiem nr 24. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowały 2 komisje: 
-  Budżetu i Spraw Samorządowych,  
-  Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 
 
Małgorzata Jacyna – Witt: Klub Radnych PiS w znacznej części albo wstrzyma się od głosu albo 
będzie głosował przeciwko, z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego właśnie, że uważamy, że 
wspieranie polityki zdrowotnej gminy Miasto Szczecin wobec faktu, że gmina Miasto Szczecin ma 3 
miliardy dochodów budżetowych i w porównaniu z dochodami budżetowymi województwa jest to 
naprawdę bardzo znaczna kwota, więc dofinansowanie z budżetu województwa naszym zdaniem 
absolutnie nie ma sensu , a po drugie uważamy, że dofinansowywanie tego typu programu, 
przynajmniej część z nas tak uważa, nie powinna być robiona w ramach samorządów. Są to 
programy rządowe, jeżeli nie są dofinansowywane, a są inne potrzeby, bo wiemy dobrze że mamy i 
potrzeby onkologiczne, obecnie potrzeby związane z  wirusem, i w związku z tym tego typu 
działania uważamy, przepraszam bardzo, ale za nieprzemyślane. I to jest bardzo delikatne 
określenie w tej sytuacji.  
 
Zbigniew Bogucki: króciutko podzielając ta argumentację, która przed chwila przedstawiła 
Małgorzata Jacyna-Witt, ja z powodów po prostu etycznych, moralnych, religijnych, za taka 
uchwałą zagłosować nie mogę i będę głosował przeciw.  
 
Maria Ilnicka – Mądry: nikt nie pyta państwa prywatne poglądy, swoje zdanie wszyscy wyrazimy w 
głosowaniu.  
 
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr XIV/183/20 i jest załącznikiem nr 25 do  
protokołu. 
 
Wynik głosowania: 

Za – 18 
Przeciw – 6 
Wstrzymało się – 1 

 Głosy nieoddane – 1 
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14) w sprawie skierowania do zaopiniowania przez zespół opiniodawczo – doradczy ds. 

podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału 
województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów 
do kategorii 

 
projekt uchwały w sprawie skierowania do zespołu opiniodawczo-doradczego jest drukiem nr 
196/1/20, i jest załącznikiem nr   do niniejszego protokołu 26. 
 
Załącznikiem do projektu uchwały jest projekt 197/1/20 sprawie podziału województwa 
zachodniopomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii 
 
Projekty dzisiaj pozytywnie zaopiniowała  komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 
Uwago do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr XIV/184/20 i jest załącznikiem nr 27 do  
protokołu. 
 
Wynik głosowania: 

Za – 24 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 2 

 Głosy nieoddane – 0  
 
Maria Ilnicka – Mądry: teraz przejdziemy do kilku  projektów dotyczących zmian w statutach, lub 
nadania statutów. Chciałam państwu przynajmniej w części dotyczącej statutów jednostek ochrony 
zdrowia powiedzieć, że wszystkie one dotyczą zmian związanych ze zmianą organizacyjną, 
najczęściej wymaganą przez płatnika i aktualizacją potrzeb. Całe statuty przeczytałam i są zgodne z 
tymi zmianami, i prosiłabym żebyśmy je przyjęli już bez dyskusji. 
 
15) w sprawie nadania statutu Zachodniopomorskiemu Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli  w Szczecinie, 
 
Projekt uchwały to druk 176/1/20, jest załącznikiem nr 28. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała  komisja Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr XIV/185/20 i jest załącznikiem nr  29  do  
protokołu. 
 
Wynik głosowania: 

Za – 25 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

 Głosy nieoddane – 1  
 
 
16) w sprawie nadania statutu Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, 
 
Projekt uchwały to druk 177/1/20, jest załącznikiem nr 30. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała  komisja  Oświaty, Kultury i Sportu. 
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Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr XIV/186/20 i jest załącznikiem nr  31 do  
protokołu. 
 
Wynik głosowania: 

Za – 26 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

 Głosy nieoddane – 0  
 
 
17) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu 

Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie, 
 
Projekt uchwały to druk 188/1/20, jest załącznikiem nr 32. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała  komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa 
Publicznego. 
 
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr XIV/187/20 i jest załącznikiem nr  33  do  
protokołu. 
 
 
Wynik głosowania: 

Za – 25 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

 Głosy nieoddane – 1  
 
18) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu 

Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, 
 
Projekt uchwały to druk 192/1/20, jest załącznikiem nr 34. 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała  komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa 
Publicznego. 
 
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr XIV/188/20 i jest załącznikiem nr  35 do  
protokołu. 
 
Wynik głosowania: 

Za – 26 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

 Głosy nieoddane – 0  
 
19) zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. 

Mikołaja Kopernika w Koszalinie, 
 
Projekt uchwały to druk 193/1/20, jest załącznikiem nr 36 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała  komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa 
Publicznego. 
 
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr XIV/189/20 i jest załącznikiem nr  37  do  
protokołu. 
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Wynik głosowania: 
Za – 26 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

 Głosy nieoddane – 0  
 
 
 
20) zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu 

Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie, 
 
Projekt uchwały to druk 194/1/20, jest załącznikiem nr 38 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała  komisja: 
-  Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 
 
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr XIV/190/20 i jest załącznikiem nr  39 do  
protokołu. 
 
Wynik głosowania: 

Za – 26 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

 Głosy nieoddane – 0  
 
21) w sprawie określenia ogólnej powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych oraz 

rejonizacji tych upraw na terenie województwa zachodniopomorskiego w roku 2020, 
 
Projekt uchwały to druk 182/1/20, jest załącznikiem nr 40 
 
Projekt pozytywnie zaopiniowała  komisja: 
-  Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
 
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr XIV/191/20 i jest załącznikiem nr  41  do  
protokołu. 
 
Wynik głosowania: 

Za – 26 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

 Głosy nieoddane – 0  
 
22) w sprawie skargi na działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w  Koszalinie, 
 
Projekt uchwały to druk 189/1/20, jest załącznikiem nr 42. 
 
Projekt pod obrady wniosła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 
 
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr XIV/192/20 i jest załącznikiem nr  43  do  
protokołu. 
 
Wynik głosowania: 

Za – 21 
Przeciw – 2 
Wstrzymało się – 3 
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 Głosy nieoddane – 0  
 
 
23) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gryfa 

Zachodniopomorskiego 
 
Projekt uchwały, druk 198/1/20, stanowi załącznik nr 44. 
 
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr XIV/193/20 i jest załącznikiem nr 45 do  
protokołu. 
 
Wynik głosowania: 

Za – 23 
Przeciw – 1 
Wstrzymało się – 2 

 Głosy nieoddane – 0  
 
 

5. Informacja Zarządu i Przewodniczącej Sejmiku o działalności między sesjami 

− informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach. 
 
Informację o działalności Zarządu wszyscy otrzymali pocztą elektroniczną, jest ona załącznikiem nr. 
46 
 
Przewodnicząca  Sejmiku poinformowała: 

− iż  okresie od ostatniej sesji, tj. 24 stycznia 2020r. złożono 4  interpelacje,  które zostały 
przekazane  marszałkowi województwa. Zarówno interpelacje jak i odpowiedzi na nie 
znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.  

− Przypomniała o złożeniu oświadczenia majątkowego za 2019 rok  (do końca kwietnia br.)  
− w kwietniu była planowana  wyjazdowa sesja w Myśliborzu (29 kwietnia br.)  lecz wszelkie 

rozmowy z Powiatem Myśliborskim i burmistrzami gmin tego powiatu na chwilę obecną 
zostały wstrzymane, bo o tym czy będzie sesja będą państwo radni powiadamiani 
elektronicznie na bieżąco. Ponadto zostają wstrzymane również posiedzenia wszystkich 
komisji w tym czasie, do czasu bezpieczeństwa każdego z nas.  

 
Małgorzata Jacyna-Witt: mam pytanie do zarządu województwa, czy państwo ujęliście w swoim 
sprawozdaniu, dostajemy dosyć późno to sprawozdanie, czy ujęliście państwo fakt upoważnienia 
pana radnego Jakuba Hardie-Douglasa do występowania w imieniu zarządu w zakresie zakupu, czy 
wykupienia części udziałów w szpitalu w Szczecinku, dlatego, ze jeżeli tak, jeżeli pan radny został 
przez państwa upoważniony, to powinno być to zrobione w sposób formalny czyli zatrudnienie, na 
jakiej zasadzie, pisemne zlecenie pana radnego, a jeżeli nie to myślę, że wystąpienie pana radnego 
na tej sesji w Szczecinku miało, powiem szczerze, znamiona korupcji, dlatego że występował w 
interesie swojej rodziny. Pan marszałek gdyby był uprzejmy nam odpowiedzieć, czy pan radny był 
przez państwa  upoważniony do wystąpienia czy nie.  
 
Maria Ilnicka – Mądry: ja chcę powiedzieć, że to jest w działce już interpelacje i zapytania radnych, 
w związku z tym odpowiedź poproszę na piśmie i dyskusji na ten temat panie radny Jakubie nie 
ma. To jest dział zapytania i interpelacje. 
 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Nikt z radnych nie wyraził woli przedstawienia interpelacji ani zapytania. Zgodnie z art. 23 ust. 8  
ustawy o samorządzie województwa  interpelacje i zapytania  składane są na piśmie. 
 
7. Wolne wnioski i oświadczenia. 
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Wolnych wniosków nie zgłoszono. 
 
8. Zamknięcie obrad. 
 
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad   przewodnicząca  zamknęła  obrady  XIV  sesji Sejmiku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
M. Nawrocka 


