Protokół Nr 1
z posiedzenia Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
23 listopada 2018 r.

1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Na podstawie art. 21 ust. 6 ustawy o samorządzie województwa pierwszą Sesję Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego VI kadencji otworzyła i obrady, do czasu wyboru
przewodniczącego sejmiku, prowadziła Maria Ilnicka - Mądry.
Powitała wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję, wszystkich radnych województwa oraz, między
innymi, parlamentarzystów, Pana Prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, Pana Marszałka Olgierda
Geblewicza, Zarząd Województwa poprzedniej kadencji, Pana Tomasza Macieja Czapiewskiego
Przewodniczącego Wojew. Komisji Wyborczej, także poinformowała, że od Pana Wojewody
Zachodniopomorskiego wpłynął list gratulacyjny, który zostanie radnym przekazany.
Lista radnych jest załącznikiem nr 1.
Lista osób zaproszonych jest załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu.

2. Wydanie radnym zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Szczecinie.

Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie Pan Tomasz Maciej Czapiewski
wręczył radnym, w kolejności alfabetycznej, zaświadczenia o wyborze na radnych Województwa
Zachodniopomorskiego, gratulując wyboru na radnego.
Wzór zaświadczenia jest załącznikiem nr 3 do niniejszego protokołu.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa (art. 22) radni przed objęciem mandatu składają
ślubowanie.
Przewodnicząca obrad Maria Ilnicka – Mądry poprosiła wszystkich obecnych na sali o powstanie,
następnie odczytała treść roty a każdy z radnych, po usłyszeniu swojego imienia i nazwiska, w
kolejności alfabetycznej, wygłosił formułę: "ślubuję”, bądź "ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".
Imiona i nazwiska radnych odczytywał najmłodszy radny, pan Wojciech Dorżynkiewicz.
Treść roty:
" Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec
suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty
samorządowej województwa i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw
Rzeczypospolitej Polskiej "
Maria Ilnicka – Mądry pogratulowała wszystkim i stwierdziła, że wszyscy radni złożyli ślubowanie i
objęli mandat radnego Województwa Zachodniopomorskiego.

4. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad, w formie postanowienia Komisarza Wyborczego w Szczecinie jest załącznikiem nr 4
do niniejszego protokołu.
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Artur Łącki: w imieniu klubu wnoszę o zmianę porządku obrad porządku obrad. Proponujemy aby
dopisać do porządku obrad punkty:
6. Wybór Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
7. Wybór wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
8. Wybór Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku
Województw RP.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Marszałka Województwa.
Paweł Mucha: z wnioskiem przeciwnym o zmianę porządku obrad, nie ukonstytuowaliśmy się jeszcze
w sensie wyboru przewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Chciałbym, żeby
ta kadencja różniła się od poprzednich kadencji Sejmiku tym, że siadamy i rozmawiamy merytorycznie
o najważniejszych sprawach regionu nie bacząc na kryteria polityczne i dokonując podziału tylko
wobec kryterium politycznego czy w danym wypadku za danym rozwianiem jest większość. To były
złe standardy. Takie standardy nie powinny funkcjonować. I kwestie tego rodzaju personalnych
wyborów jak przedstawiciele do Zgromadzenia Ogólnego ZW RP, czy wyboru wiceprzewodniczącego
RN WFOŚiGW to jest bardzo czytelne pokazanie wyborcom, że nie chodzi o dobro regionu tylko
chodzi o to, żeby na pierwszej sesji sejmiku dokonać rozstrzygnięć kadrowych, żeby umieścić tam
„swoich”. Tego rodzaju standard moim zdaniem nie koniecznie jest właściwym, nie jest pożądanym.
My powinniśmy racjonalnie, mając wybranego przewodniczącego sejmiku, spróbować porozmawiać
ponad partyjnie, porozmawiać tak, żeby przedstawiciele nasi do takich gremiów byli przedstawicielami,
którzy są koncyliacyjnie przyjęci przez ogół radnych sejmiku, i tutaj ta propozycja współpracy ze strony
PiS jest bardzo wyraźnie artykułowana. Apeluję, żeby nie dokonywać tak daleko idącej zmiany jeżeli
chodzi o porządek obrad dlatego, że ten format jest, moim zdaniem, takim formatem kadrowo
personalnie politycznym, i to jest format, który nie wystawia najlepszego świadectwa od pierwszej sesji
sejmiku nam jako radnym.
Artur Łącki: skorzystam z ad vocem, kolego radny, gwarantuję panu, że będziemy merytorycznie
rozmawiali na temat przyszłości województwa zachodniopomorskiego i jego rozwoju, po to tutaj
zostaliśmy wybrani, abyśmy to robili. Jest to jedyny moment dzisiaj aby można było rozszerzyć
porządek obrad tego posiedzenia sejmiku i my z niego korzystamy. I nie po to, żeby obsadzić swoich
tylko obsadzić tych, których wybrali wyborcy.
Maria Ilnicka – Mądry: składam państwu propozycje, aby powrócić do porządku obrad po wyborze
przewodniczącego sejmiku.
Artur Łącki: pani przewodnicząca przepraszam bardzo, ale będziemy się upierali, złożyliśmy wniosek
o rozszerzenie porządku obrad, jest to wniosek formalny i chcielibyśmy go najpierw przegłosować. To
są punkty po wyborze przewodniczącego sejmiku. Nie zmieniamy kolejności wyborów tylko chcemy
przegłosować już wniosek o zmianie porządku, żeby on już był pełny. Prosimy o poddanie pod
głosowanie naszego wniosku.
Wobec powyższego przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Artura
Łąckiego, który ponownie odczytał cały proponowany porządek obrad.
Drogą głosowania wniosek został przyjęty.
Wyniki głosowania:
Za – 18+1 (+W. Dorżynkiewicz, który zgłosił awarię terminala do głosowania)
Przeciw - 11
Wstrzymało się - 0
Głosy nieoddane - 0

Przyjęty porządek obrad jest załącznikiem nr 5
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5. Wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego
sejmiku.
Artur Wezgraj zgłosił Marię Ilnicką – Mądry, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
Więcej zgłoszeń nie było.
Przewodnicząca obrad przypomniała, iż zgodnie z ustawą o samorządzie województwa,
przewodniczącego - Sejmik wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością
głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku. W związku z tym należy
powołać komisję skrutacyjną, która zgodnie z regulaminem może liczyć max.5 osób.
Do komisji skrutacyjnej zgłoszono:
Ireneusza Rogowskiego zgłosił Paweł Mucha, który zwrócił się z wnioskiem o zapewnienie miejsca
gwarantującego tajność głosowania. Dodał, że: są wypowiedzi prasowe także wypowiedzi
zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy dyrektora Kancelarii Sejmiku, ale będącego w okresie
wypowiedzenia, że było przygotowane specjalne miejsce, specjalny stolik, specjalny parawan, który
zapewniał tajność glosowania, umożliwiał radnemu oddanie głosu przy biurku, w warunkach tajności
glosowania, i on wskazywał wprost, że z uwagi na to, że tego rodzaju działania podjął, żeby
zabezpieczyć taką tajność głosowania, uznał, że to było przyczyną rozwiązania z nim czy
wypowiadania umowy o pracę. Bardzo proszę panią przewodniczącą, bo mam taką wiedzę, że taki
parawan jest w Kancelarii Sejmiku, jeszcze przez pana dyrektora zapewniony, żeby to miejsce, to
naprawdę był stolik z krzesłem przy którym jest parawan i jest możliwość oddania głosu w warunkach
tajności głosowania, bo pamiętam sprzed lat także dyskusje o tym, że to wychodzenie poza sale nie
zapewnia tajności głosowania. Ta sytuacja, kiedy jesteśmy w ławach to też trudno powiedzieć, że to
jest tajność głosowania. Uważam, że się nic nie zdarzy złego jeżeli będziemy mieli dwuminutową
przerwę techniczną wtedy, kiedy będzie się komisja skrutacyjna konstytuować, że ten stolik razem z
tym parawanem, który specjalnie, i tu chwalę pana dyrektora Badowskiego, był zapewniony, na tej sali
się pojawi.
Maria Ilnicka – Mądry: myślę, że warunki budowlane spowodowały to, że możemy skorzystać z
konkretnej stałej możliwości bez parawanu. Za nami istnieje takie pomieszczenie, proponuję wchodzić
prawą strona i wychodzić lewą strona. W tym pomieszczeniu można dokonać głosowania.
Zbigniew Bogucki: głosowanie powinno jednak odbywać się na Sali, na której obradujemy,
wychodzenie z kartami do głosowania chyba nie jest właściwe, sejmik powinien funkcjonować w
sposób poważny, chodzi o to, żeby nie wychodzić z sali na której odbywa się posiedzenie.
Małgorzata Jacyna – Witt: zapis jest chyba prosty dla wszystkich: „dokonuje wyboru w miejscu
zapewniającym tajność głosowania”. Jesteśmy na sali sesyjnej, rozumiem, że tego głosowania
dokonujemy na tej sali przy zapewnieniu tajności głosowania, nie wiem czego się państwo obawiacie.
Maria Ilnicka - Mądry: nikt niczego się nie boi, oczywiście będzie parawan na sali. Wybierzmy najpierw
komisję skrutacyjną, która stworzy państwu warunki na tej sali z parawanem i z pełną tajnością.
Jesteśmy teraz na etapie wyboru komisji skrutacyjnej.
Marcina Przepiórę zgłosił Artur Wezgraj.
Wojciecha Dorżynkiewicza i Artura Nycza zgłosił Artur Łącki
Olgierda Kustosza zgłosił Zygmunt Dziewguć
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji skrutacyjnej.
Przewodnicząca obrad zaproponowała, aby skład komisji skrutacyjnej przyjąć w głosowaniu jawnym,
na wszystkich kandydatów jednocześnie.
Nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu.
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Drogą głosowania komisja skrutacyjna została powołana w zaproponowanym składzie.
Wyniki głosowania:
Za - 28
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 1
Głosy nieoddane - 1
Następnie przewodnicząca obrad zarządziła kilkuminutową przerwę, aby komisja skrutacyjna mogła
się ukonstytuować i przygotować karty do głosowania
Po zakończeniu przerwy wznowiono obrady, przewodniczący komisji skrutacyjnej, którym został
Wojciech Dorżynkiewicz, poinformował, iż na karcie do głosowania znajduje nazwisko i imię oraz trzy
kratki: „za”, „przeciw” i „wstrzymuję się”. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w
wybranej kratce. Głos będzie ważny, jeżeli na karcie będzie tylko jeden znak „X”.
Odnośnie zachowania tajności podczas głosowania przewodniczący komisji poinformował, iż w rogu
sali stoi stolik z parawanem, przy którym można dokonywać skreśleń.
Wzór karty do głosowania jest załącznikiem nr 6 do niniejszego protokołu.
Następnie członkowie komisji skrutacyjnej, w kolejności alfabetycznej, rozdali radnym karty do
głosowania, po dokonaniu skreślenia radni wrzucali karty do zamkniętej urny.
Po zakończeniu głosowania została ogłoszona przerwa celem policzenia głosów przez komisję
skrutacyjną.
Po zakończeniu prac przez komisję skrutacyjną wznowiono obrady.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej Wojciech Dorżynkiewicz odczytał protokół komisji w sprawie
wyboru przewodniczącego sejmiku. Komisja stwierdziła, że na funkcję Przewodniczącego Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego wybrana została pani Maria Ilnicka – Mądry uzyskując
maksymalną liczbę głosów ( 30 – za)
Treść uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego sejmiku odczytała przewodnicząca obrad.
Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wraz z
protokołem komisji skrutacyjnej nosi Nr I/1/18 i jest załącznikiem nr 7 do niniejszego protokołu.
Maria Ilnicka - Mądry podziękowała wszystkim za okazane zaufanie, dodała, że jest to wielka radość
ale i wielka odpowiedzialność spróbować być przewodniczącą Sejmiku wszystkich, przyrzekła, że
będzie przewodniczącą wszystkich państwa radnych, spróbuje być pomocna wszystkim we wszystkich
problemach, które będzie mogła, umiała i za pomocą państwa radnych próbowała rozwiązać.
Wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie podziękowała.
Małgorzata Jacyna-Wit: cieszę się, że przedstawicielka tak zacnego zawodu, który wprawdzie został
swego czasu określony przez Olgierda Geblewicza zdradzieckimi mordami…
Maria Ilnicka – Mądry: … to chyba pomyłka, to nie były zdradzieckie…
Małgorzata Jacyna-Witt: …że przedstawicielka tak zacnego zawodu została przewodniczącą.
Chciałam zgłosić powstanie klubu radnych PiS, ukonstytuowanie się klubu, przewodniczącą klubu
została Małgorzata Jacyna-Witt.
Maria Ilnicka - Mądry: bardzo się cieszę, jest to wypełnienie ustawowego obowiązku.
Artur Wezgraj: chciałbym również zgłosić powstanie i ukonstytuowanie się klubu radnych Bezpartyjni
Samorządowcy, przewodniczącym klubu jest Artur Wezgraj.
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Artur Łącki: chciałem też poinformować, że zawiązał się Klub PO.N, przewodniczącym klubu zostałem
ja. Odpowiednie pismo zostało złożone w sekretariacie.
Olgierd Kustosz: chciałem zgłosić również ukonstytuowanie się klubu PSL i SLD, przewodniczącym
klubu zostałem ja, Olgierd Kustosz. Pismo zostało złożone w sekretariacie.

6. Wybór Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
Artur Łącki: w imieniu klubów radnych PO.N chciałem zgłosić kandydaturę dotychczasowego
marszałka województwa, pana Olgierda Geblewicza. Naszym zdaniem jest to najlepszy wybór w tej
chwili, naszym zdaniem jest to osoba, która gwarantuje rozwój i wzrost znaczenia województwa
zachodniopomorskiego, młody, prężny fachowiec, który dobrze prowadzi to województwo i dobrze
będzie prowadził nadal.
Małgorzata Jacyna-Witt: w imieniu klubu PiS zgłaszam kandydaturę Zbigniewa Boguckiego na
marszałka województwa. Zbigniew Bogucki jest prawnikiem, jest adwokatem, człowiekiem o wielkiej
wiedzy, znakomicie wykształconym, ma także ogromne doświadczenie zawodowe, jest to człowiek
przede wszystkim uczciwy i przyzwoity. Na Zbigniewie Boguckim nie ciążą żadne afery, żadne
nieprawidłowości, jest to człowiek, który na pewno przy współpracy z rządem PiS poprowadziłby
nasze województwo drogą znakomitego rozwoju.
Więcej kandydatów na funkcję marszałka nie zgłoszono.
Olgierd Geblewicz i Zbigniew Bogucki wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca Sejmiku Maria Ilnicka – Mądry przypomniała, iż zgodnie z ustawą, marszałka
województwa Sejmik wybiera w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności, co
najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku.
Zaproponowała, aby komisja skrutacyjna, tym razem również, pracowała w takim samym składzie, jak
poprzednio.
Nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu.
Drogą głosowania radni wyrazili zgodę, aby komisja skrutacyjna wyłoniona wcześniej pracowała przy
wszystkich tajnych wyborach w dniu dzisiejszym.
Wynik głosowania:
Za - 27
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Głosy nieoddane - 3
Następnie przewodnicząca zarządziła kilkuminutową przerwę, aby komisja skrutacyjna mogła określić
zasady głosowania i przygotować karty do głosowania.
Po zakończeniu przerwy wznowiono obrady.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej Wojciech Dorżynkiewicz poinformował, iż na karcie do
głosowania znajdują się dwa nazwiska. Przy każdym nazwisku znajdują się kratki: „za”, „przeciw” i
„wstrzymuję się” , głosowanie odbywa się poprzez postawienie jednego znaku „X” przy wybranym
nazwisku. Głos będzie ważny, jeżeli na karcie będzie tylko jeden znak „X”.
Wzór karty do głosowania jest załącznikiem nr 8 do niniejszego protokołu.
Następnie członkowie komisji skrutacyjnej, w kolejności alfabetycznej, rozdali radnym karty do
głosowania, po dokonaniu skreślenia radni wrzucali karty do zamkniętej urny.
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Po zakończeniu głosowania została ogłoszona przerwa celem policzenia głosów przez komisję
skrutacyjną.
Po zakończeniu prac przez komisję skrutacyjną wznowiono obrady.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej Wojciech Dorżynkiewicz odczytał protokół komisji skrutacyjnej w
sprawie wyboru marszałka województwa. Komisja stwierdziła, że największą ilość głosów uzyskał i na
funkcję marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wybrany został pan Olgierd Geblewicz
Treść uchwały w sprawie wyboru marszałka województwa odczytała przewodnicząca sejmiku,
odczytana uchwała wraz z protokołem komisji skrutacyjnej nosi nr I/2/18 i jest załącznikiem nr 9 do
niniejszego protokołu.
Olgierd Geblewicz: niewątpliwie ten moment jest momentem ogromnego wzruszenia w mojej
dotychczasowej działalności samorządowej, która już trwa 16 lat. Niewątpliwie nigdy w życiu nie
przeżyłem tylu emocji towarzyszących kampanii wyborczej, nigdy tylu negatywnych emocji nigdy w
życiu nie doświadczyłem. Ten spór o Polskę, który rozlał się na samorząd spowodował, że
mieszkańcy Pomorza Zachodniego musieli dokonać wyboru. 21 października wybrali, zwyciężyło
Pomorze zachodnie wolne, otwarte, tolerancyjne i proeuropejskie, Pomorze Zachodnie, które docenia
swoją stabilną drogę rozwoju, docenia dotychczasowe osiągnięcia, wreszcie Pomorze Zachodnie
wierzące, że wszyscy jesteśmy wolnymi i równymi obywatelami, gdzie każdy niezależnie od tego
gdzie mieszka, jakie ma poglądy, wyznanie, kolor skóry ma prawo czuć się tak samo, czuć się dobrze.
I to dzięki temu zwycięstwu, zgodnie z wolą wyborców dziś kształtujemy nowe władze regionu na
kolejne lata, władze, które będą stały na straży rozwoju, europe4jskości, wolności, tolerancji. W tym
momencie mówię wielkie dziękuje tym wszystkim mieszkańcom Pomorza zachodniego, którzy wybrali
taką wizje głosując na prodemokratyczne, pro samorządowe i proeuropejskie ugrupowania, które dziś
wybierają nowe władze naszego województwa. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy oddali na
mnie swój głos, którzy dziś powierzyli mi odpowiedzialność za dalsze sprawy na kolejne lata. To wielki
zaszczyt ale i wielkie zobowiązanie. Tym wszystkim, którzy wybrali inaczej obiecuję wrażliwość na
konstruktywne uwagi, otwarcie na prawdziwy dialog i szczere postulaty sugestie, wnioski, które będą
zmierzały do dobrego budowania wspólnego domu. To będzie szczególna kadencja, bo z jednej
strony będziemy realizowali zdania projektu z mądrym wykorzystaniem funduszy unijnych, szczególnie
z RPO 2014-2020. Będziemy wykonywali nasze zadania własne w oparciu o budżet województwa z
należytą starannością dostrzegając zmieniające się potrzeby naszego społeczeństwa. Z drugiej strony
będziemy mieli ten wielki dar kształtowania przyszłości regionu po roku 2020 negocjując z KE
fundusze na kolejna perspektywę i przygotowując we własnym zakresie projekty i zadania na kolejne
lata. To będzie niewątpliwie czas wielkich wyzwań. Naszymi priorytetami będą jak dotąd rozwój
gospodarczy i tworzenie dobrych jakościowo miejsc pracy, będziemy wspierali firmy innowacyjne,
inteligentne specjalizacje, czyste technologie. Będziemy starali się wspierać tych, którzy są najsłabsi,
osoby niepełnosprawne, po przez chociażby dalsze wspieranie budowy miejsc aktywności zawodowej.
Będziemy nadal wspierać seniorów, będziemy wspierali chorych, będziemy wspierali dzieci i rodziców,
kontynuując nasze programy, nadal rozwijając i unowocześniając bazę, będziemy pozostawali liderem
w zakresie ochrony środowiska, będziemy starali się wspierać działania, które dzisiaj w całej Polsce
są największym wyzwaniem. Będziemy wspierali system oze. Zamierzamy zrealizować budowę
siedziby urzędu marszałkowskiego, mam nadzieję, że będzie to pierwszy w Polsce budynek urzędu,
który będzie budynkiem pasywnym. Będziemy budowali region zrównoważony.
Maria Ilnicka – Mądry: panie marszałku jesteśmy na etapie wyborów, program pana na pewno
usłyszymy, będzie temu poświęcona specjalna sesja, żebyśmy mogli porozmawiać o programie.
Olgierd Geblewicz: dodam, że będziemy usprawniali spójność transportową naszego regionu oraz
dostępność transportową naszego regionu, zapewnimy wysoka jakość życia po godzinach a co za tym
idzie zbudujemy system atrakcji turystycznych również dla naszych mieszkańców i dla tak często
odwiedzających nasze województwo gości. Będziemy wspierali rozwój kultury, flagowymi inwestycjami
będzie budowa nowoczesnego teatru w Szczecinie, nowoczesnej sceny. W imieniu własnym i
zarządu, który mam nadzieje dzisiaj powołamy, obiecuję dalszą ciężką pracę, otwartość na dobre
intencje i na dobre pomysły. Dziękuję za poparcie radnym, dziękuję za poparcie mieszkańcom, także
żonie i rodzinie za wytrzymałość.
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Paweł Mucha: oczywiście składając gratulacje za ten wybór chciałbym zwrócić uwagę na dwie
okoliczności. Po pierwsze część pana wystąpienia można było odczytać jakoby został
przeprowadzony jakiś podział na ugrupowania proeuropejskie, prodemokratyczne, czyli te które pana
marszałka poparły i ugrupowanie, które pana nie poparło. Chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć, że
Prawo i Sprawiedliwość jest formacją prodemokratyczną, proeuropejską, formacją którą setki i
dziesiątki tysięcy osób także na Pomorzu Zachodnim poparły w wyborach, a jeżeli chodzi o
arytmetykę wyborczą to koalicja PO-PSL dotychczas rządząca województwem zdobyła tych głosów i
mandatów 15, będący w opozycji SLD zdobył 1, bezpartyjni, którzy nie deklarowali bezwzględnego
poparcia pana marszałka, a podjęli taką decyzję po wyborach, zdobyli 3 mandaty a PiS zdobyło tych
mandatów 11. Więc gratulując umiejętności budowania większości arytmetycznej, politycznej, trzeba
jednak powiedzieć, że marszałka póki co nie wybierają wyborcy w wyborach bezpośrednich, i trudno
powiedzieć, że sytuacja, kiedy 15 radnych było tymi, którzy popierali koalicję a 15 tymi, którzy nie
popierali, to jest odwzorowanie wyników wyborców i daje tytuł do tego rodzaju peanów, które były tutaj
wygłaszane. Jeszcze ostatnia okoliczność, krótka bardzo. Trzeba podchodzić z pokorą także do tego
co się nie udało, i tego mi panie marszałku w tej pańskiej wypowiedzi ewidentnie zabrakło, bo można
byłoby odnieść wrażenie, że rządy PO-PSL na Pomorzu Zachodnim to był jakiś niekończący się
zakres sukcesów. Z pokorą panie marszałku i z chęcią współpracy, niech pan nie wyklucza wyborców
PiS, bo są mieszkańcami Pomorza Zachodniego i trzeba z szacunkiem podchodzić do rezultatu
wyborczego, bo sprawniejsi jesteście w rozdziale funkcji niż było to odwzorowane w wyniku
wyborczym. Gratuluję ale apeluję o pokorę.
Maria Ilnicka - Mądry: dziękuje, ale nie sprowokuje mnie z państwa nikt, żeby rozpocząć polemikę na
ten temat. Jesteśmy po wyborze marszałka i przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Zbigniew Bogucki: ja oczywiście gratuluję panu marszałkowi wyboru natomiast te śmiechy na sali,
które były kiedy pan Paweł Mucha odnosił się do tego, że ugrupowanie PiS nie jest ugrupowaniem
demokratycznym, proeuropejskim, również odnosi się do tych wszystkich wyborców, którzy na PiS w
tych wyborach oddali swój głos. Naprawdę prosiłbym o taką wstrzemięźliwość w tych śmiechach, nie
godzi się.

7. Wybór wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Zgodnie ze Statutem Województwa (§16 ust.4) Sejmik wybiera ze swojego grona trzech
wiceprzewodniczących.
W związku z powyższym proszę o zgłaszanie kandydatur na funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku.
Olgierd Kustosz: w imieniu klubu PSL-DLS zgłaszam na wiceprzewodniczącego pana Zygmunta
Dziewgucia.
Paweł Mucha: w imieniu klubu PiS mam zaszczyt zgłosi na kandydata na wiceprzewodniczącego
Sejmiku wybitnego działacza, człowieka zasłużonego, doświadczonego samorządowca, byłego
radnego Rady Miasta Szczecin, byłego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie,
wreszcie dzisiaj Wiceministra Edukacji Narodowej, który z sukcesem przeprowadził reformę
oświatową, nieskazitelnej osoby jeżeli chodzi o charakter, o cechy osobiste, z drugiej strony niezwykle
sprawnego samorządowca. I zwracam się z takim gorącym apelem do większości sejmikowej,
żebyście państwo uszanowali to, że w prezydium Sejmiku osoba Macieja Kopcia powinna zostać
uwzględniona, i żeby to był dobry start, i żeby te moje obawy dotyczące tego, że tutaj będzie jednak
chęć takiego dyktatu politycznego nad przyzwoitością nie ziściły. Zgłaszam pana Macieja Kopcia.
Artur Łącki: w imieniu Koalicji Obywatelskiej chcę zgłosić na wiceprzewodniczących Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego dwie osoby. Pierwszą osobę chyba państwu nie muszę
przedstawiać, to pani Teresa Kalina. Chciałem parę zdań powiedzieć, ale wystarczy powiedzieć, że
cieszymy się, że jest z nami. To jest chyba najbardziej kompetentna osoba jaka powinna zasiadać w
tym prezydium. Drugą osobą to jest pan Zbigniew Chojecki, nie znam, mam nadzieje, że poznamy
się, ale jest również zasłużonym radnym poprzedniej kadencji Miasta Myśliborza, samorządowcem,
adwokatem, myślę, że będzie bardzo dobrze wypełniał swoje obowiązki.
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Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca przypomniała, że zgodnie z ustawą, wiceprzewodniczących sejmiku - Sejmik wybiera
ze swego grona w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu Sejmiku.
W związku z powyższym przewodnicząca ogłosiła kilkuminutową przerwę, aby komisja skrutacyjna
mogła określić zasady głosowania i przygotować karty do głosowania.
Po zakończeniu przerwy wznowiono obrady. Przewodniczący komisji skrutacyjnej Wojciech
Dorżynkiewicz poinformował, iż na karcie do głosowania znajdują się zgłoszone 4 nazwiska w
kolejności alfabetycznej. Przy każdym nazwisku znajdują się kratki: „za”, „przeciw” i „wstrzymuję się”,
głosowanie odbywa się poprzez postawienie jednego znaku „X” W związku z tym, iż zgodnie z ustawą
można wybrać nie więcej jak 3 wiceprzewodniczących, skreślenia można dokonać przy trzech
nazwiskach, czyli na jednej karcie mogą być tylko trzy znaki X.
Wzór karty do głosowania jest załącznikiem nr 10 do niniejszego protokołu.
Następnie członkowie komisji skrutacyjnej, w kolejności alfabetycznej, rozdali radnym karty do
głosowania, po dokonaniu skreślenia radni wrzucali karty do zamkniętej urny.
Po zakończeniu głosowania została ogłoszona przerwa celem policzenia głosów przez komisję
skrutacyjną.
Po zakończeniu prac przez komisję skrutacyjną wznowiono obrady.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej Wojciech Dorżynkiewicz odczytał protokół komisji skrutacyjnej
informując, że wymaganą liczbę głosów otrzymali i na funkcję wiceprzewodniczącego zostali wybrani :
Zbigniew Chojecki, Zygmunt Dziewguć i Teresa Kalina.
Treść uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących sejmiku odczytała przewodnicząca sejmiku,
odczytana uchwała wraz z protokołem komisji skrutacyjnej nosi nr I/3/18 i jest załącznikiem nr 11 do
niniejszego protokołu.
Małgorzata Jacyna-Witt: chciałam państwu serdecznie pogratulować i jako przewodnicząca drugiego
co do wielkości klubu radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z ubolewaniem przyjąć
fakt, iż nasz klub nie ma żadnego przedstawiciela w prezydium sejmiku. My zdajemy sobie sprawę z
tego, że jest to funkcja czysto tytularna, bo możliwość działania jest ograniczona, niemniej właśnie
dlatego państwo, myślę, powinniście zrobić ukłon w stosunku do klubu, który zdobył tak ogromną
liczbę głosów i który jest reprezentantem wielkiej liczby wyborców. Nie potraficie państwo tego,
jesteście państwo nie demokratyczni, wasza wina ale i wasz grzech.
Wojciech Dorżynkiewicz: pani radna, bardzo dziwią mnie pani słowa, ponieważ to pani reprezentuje
antydemokratyczną partię, jeżeli natomiast spojrzymy jak wyglądają prezydia sejmików, tam gdzie
państwo wygrali wybory, to pragnie panią poinformować, że np. w Łódzkim nie znajduje się nikt spoza
PiS.
Maria Ilnicka - Mądry: proszę państwa, obradujemy w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
faktycznie źle się stało, że nie ma przedstawicieli wszystkich klubów w prezydium. Nie chciałabym
żebyśmy porównywali się do innych, nasze ziemie są naszym tematem do pracy. Przechodzimy do
kolejnego punktu naszego porządku obrad.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa:
Sejmik wybiera wicemarszałków oraz pozostałych członków Zarządu na wniosek Marszałka zwykłą
większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu
tajnym.
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W związku z powyższym przewodnicząca poprosiła pana Marszałka Województwa o przedstawienie
kandydatów, dodała, że zgodnie z § 97 ust. 1 Statutu Województwa w skład Zarządu wchodzi
Marszałek jako jego przewodniczący, dwóch wicemarszałków i dwóch członków.
Olgierd Geblewicz rekomendował Wysokiemu Sejmikowi do zarządu województwa: na stanowiska
Wicemarszałków: Jarosława Rzepę i Tomasza Sobieraja oraz na stanowiska członków zarządu:
Janusza Gromka i Stanisława Wziątka.
Drogą głosowania radni wyrazili zgodę, aby komisja skrutacyjna pracowała nadal w tym samym
składzie co przy poprzednich głosowaniach
Wynik głosowania:
Za – 23
Przeciw – 1
Wstrzymało się – 0
Głosy nieoddane – 6
Wobec powyższego przewodnicząca zarządziła kilkuminutową przerwę, aby komisja skrutacyjna
przygotowała karty do głosowania.
Po przerwie Wojciech Dorżynkiewicz przewodniczący komisji skrutacyjnej, poinformował, iż: na karcie
do głosowania znajdują się cztery nazwiska. Przy każdym nazwisku znajdują się trzy kratki „za”,
„przeciw”, „wstrzymuję się”, głosowanie odbywać się będzie poprzez postawienie jednego znaku „X”
przy każdym nazwisku w jednej z wybranych kratek. Głos będzie ważny, jeżeli przy jednym nazwisku
będzie tylko jeden znak „X”, czyli na karcie mogą być max 4 znaki X.
Wzór karty do głosowania jest załącznikiem nr 12.
Następnie członkowie komisji skrutacyjnej, w kolejności alfabetycznej, rozdali radnym karty do
głosowania, po czym radni wrzucali karty do zamkniętej urny.
Po zakończeniu głosowania została ogłoszona przerwa celem policzenia głosów przez komisję
skrutacyjną.
Po zakończeniu prac przez komisję skrutacyjną wznowiono obrady.
Protokoły komisji skrutacyjnej (cztery) z wyboru zarządu województwa odczytał Wojciech
Dorżynkiewicz informując, iż wszyscy zgłoszeni kandydaci otrzymali wymaganą liczbę głosów i zostali
wybrani do zarządu województwa.
Uchwałę, która nosi nr I/4/18 w sprawie wyboru Zarządu Województwa odczytała Przewodnicząca
Maria Ilnicka – Mądry gratulując zarządowi wyboru.
Odczytana uchwała wraz z protokołami komisji skrutacyjnej jest załącznikiem nr 13 do protokołu.
Małgorzata Jacyna –Witt: w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości chciałam złożyć oświadczenie, że
zachowanie i postępowanie niedemokratycznej partii zwanej Platforma Obywatelska oraz jej
przystawek w tym momencie w jakimś sensie zwalnia nas z obowiązku uczestniczenia w państwa
dorywaniu się, przepraszam za określenie, do koryta…
Maria Ilnicka – Mądry: parlamentarny język…będzie obowiązywał…
Małgorzata Jacyna Witt: …chcę oświadczyć, bo mamy zamiar opuścić salę, i chcę to oświadczyć…
Maria Ilnicka – Mądry: …zauważę państwa brak…
Małgorzata Jacyna Witt: …poproszę o przerwę 15 minut.
Maria Ilnicka – Mądry: bardzo proszę, ogłaszam przerwę
Po zakończeniu przerwy wznowiono obrady.
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Maria Ilnicka – Mądry: po zakończeniu przerwy widzę, że część państwa radnych nie wróciła, całe
rzędy Prawa i Sprawiedliwości są puste, żałuję, jest to wyraz sprawowania mandatu przez
samorządowców. Nie zachęcam państwa pozostałych do powielania tego trybu sprawowania
mandatu.
Artur Łącki: w związku z wyborem zarządu województwa, w imieniu klubu radnych Koalicji
Obywatelskiej PO.N udzielamy poparcia zarządowi województwa.
Maria Ilnicka - Mądry: proszę takie oświadczenie w formie pisanej złożyć, jest to wymóg ustawowy.
Olgierd Kustosz: ja w tej samej sprawie, w imieniu klubu radnych PSL-SLD udzielam poparcia nowo
wybranemu zarządowi województwa, także przedkładam to oświadczenie w formie pisemnej.
Maria Ilnicka – Mądry: wymóg ten nie jest konieczny na pierwszej sesji, art. 23 ust.3a ustawy mówi, że
niezwłocznie po utworzeniu klubu radnych i wyborze zarządu, słowo niezwłocznie, wiemy, że ma to
swój czas nieokreślony, dlatego damy czas, aby pozostałe kluby dołączyły ze swoimi oświadczeniami.
Teraz wracamy do porządku obrad.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku
Województw RP.
Projekt uchwały, który wszyscy otrzymali dzisiaj jest załącznikiem nr 14.
Przewodnicząca Sejmiku poinformowała, że zgodnie ze statutem Związku Województw należy
dokonać wyboru dwóch radnych, którzy będą reprezentować Samorząd Województwa
Zachodniopomorskiego w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw RP. Pan Marszałek i
Przewodniczący Sejmiku z urzędu reprezentują województwo w tym gremium.
Olgierd Geblewicz: Związek Województw RP jest korporacją, podobnie jak 6 innych korporacji
samorządowych w Polsce, skupiającą samorządy. Jak sama nazwa wskazuje jest to stowarzyszenie
16 województw naszego kraju, które na co dzień pracuje na rzecz wzmacniania kompetencji
samorządów województw w całej Polsce, wypracowuje wspólne stanowiska, wspólnie zabiera głos
wobec strony rządowej. Jego organami jest zgromadzenie ogólne, jako największy organ składający
się z przedstawicieli wszystkich regionów w osobach marszałka, przewodniczącego sejmiku oraz 2
delegatów. Zgromadzenie ogólne wybiera zarząd związku województw. Jak państwo pewnie wiecie
dotychczas, w ostatniej kadencji miałem zaszczyt i honor stać na czele Związku Województw RP i
reprezentować tym samym wszystkie samorządy wojewódzkie, wszystkich marszałków w całej
Polsce. To było dla mnie wielkie wyzwanie. Nie ukrywam, że jeżeli opatrzność polityczna pozwoli będę
aplikował o to, aby kontynuować tą misję. Głęboko liczę na wsparcie naszych delegatów w tym dziele.
Poza zgromadzeniem ogólnym i wspomnianym zarządem mamy w ramach związku województw wiele
komisji, wiele aktywności. Głównym takim stałym ciałem doradczym jest tzw. konwent marszałków,
który składa się bezpośrednio z marszałków i członków zarządów oddelegowanych przez
poszczególne zarządy. Czyli podsumowując, jest to korporacja samorządowa, zgromadzenie ogólne
zaś jest tym organem, które wybiera zarząd, komisję rewizyjną oraz udziela zarządowi absolutorium.
Artur Łącki: klub radnych PO.N zgłasza jako delegatów do Zw. Województw RP panią Teresę Kalinę i
pana Tomasza Sobieraja.
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.
Drogą głosowania kandydatura Teresy Kaliny została z przyjęta.
Wynik głosowania:
Za – 19
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Głosy nieoddane – 10
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Drogą głosowania kandydatura Tomasza Sobieraja także została z przyjęta.
Wynik głosowania:
Za – 18
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Głosy nieoddane – 11
Następnie, drogą głosowania, została podjęta uchwała, która nosi nr I/5/18 i jest załącznikiem nr 15 do
niniejszego protokołu.
Wynik głosowania:
Za – 17
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Głosy nieoddane – 12
10. Podjęcie uchwały w sprawie wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Projekt uchwały, który wszyscy otrzymali dzisiaj jest załącznikiem nr 16.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (art. 400 f ust. 2 pkt 8)
należy dokonać wyboru przedstawiciela do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie w tej radzie pełnił funkcje wiceprzewodniczącego.
Zygmunt Dziewguć zgłosił Olgierda Kustosza jako kandydat na wiceprzewodniczącego WFOŚiGW w
Szczecinie.
Olgierd Kustosz wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr I/6/18 i jest załącznikiem nr 17 do niniejszego
protokołu.
Wynik głosowania:
Za – 16 + 1 (W. Dorżynkiewicz, zgłosił awarię terminala)
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Głosy nieoddane – 12

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Marszałka Województwa.
Projekt uchwały, który wszyscy otrzymali dzisiaj jest załącznikiem nr 18
Maria Ilnicka – Mądry: panie marszałku, mogę tylko powiedzieć, że to jest za mało.
Olgierd Geblewicz: na dole, na konferencji, która miała miejsce usłyszałem, że za dużo, ale
informacyjnie, chcę powiedzieć, że projekt jest dostosowany do obowiązujących przepisów.
Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr I/7/18 i jest załącznikiem nr 19 do niniejszego
protokołu.
Wynik głosowania:
Za – 18
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 1
Głosy nieoddane – 10
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12. Zamknięcie obrad
Na zakończenie obrad przewodnicząca poinformowała, iż:
− zgodnie z art. 23 ust. 3a: „Niezwłocznie po utworzeniu klubu radnych i wyborze zarządu
województwa klub przekazuje przewodniczącemu sejmiku oświadczenie o udzieleniu albo
odmowie udzielenia poparcia zarządowi województwa. Informacja o oświadczeniu klubu, o
którym mowa w zdaniu pierwszym, oraz o zmianie oświadczenia są podawane do publicznej
wiadomości.” Informacja ta będzie konieczna przy powoływaniu przewodniczącego komisji
rewizyjnej. (art.30 ust.4),
− W ciągu 30 dni wszyscy muszą złożyć oświadczenia majątkowe (licząc od dnia ślubowania)
− Na parterze znajdują się skrzynki pocztowe dla radnych – jest prośba o odebranie poczty.
Zarząd przekazał projekt budżetu na 2019 rok,
− Wszystkim radnym będą założone skrzynki mailowe, elektronicznie tylko na te adresy będą
przekazywane wszelkie materiały, informacje. Będzie to pierwszy element we wdrożeniu
systemu e-radny,
− w Kancelarii i Sejmiku zaszły zmiany w strukturze organizacyjnej . Kancelaria Sejmiku została
włączona do nowopowstałego Wydziału Prezydialnego i od teraz funkcjonuje jako Biuro Obsługi
Sejmiku. Poza Biurem Obsługi Sejmiku w Wydziale jest także Biuro Obsługi Zarządu. Zmiany
mają na celu lepszą koordynację działań pomiędzy Sejmikiem a Zarządem. Pełniącym
obowiązki Dyrektora Wydziału Prezydialnego został Łukasz Urbański, od 6 lat pracownik
Urzędu, dotychczas odpowiadający za pracę Zarządu, współpracował także z Sejmikiem.
Natomiast obowiązki kierownika Biura Obsługi Sejmiku pełni Krzysztof Zieliński, z którym już
współpracowaliśmy w ostatniej kadencji. Pracownicy merytoryczni biura Sejmiku pozostali w tym
samym składzie.

Następnie, w związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Sejmiku Maria Ilnicka –
Mądry zamknęła pierwszą sesję szóstej kadencji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Protokołowała:
M. Nawrocka
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