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PROTOKÓŁ NR I/02 
 
z I sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się 19.11.2002r. w sali Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 do 21.30. 
                       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia posiedzenia dokonał najstarszy wiekiem radny Pan Zygmunt Cichocki. Powiedział, 
że sesję nowo wybranej Rady prowadził będzie do czasu wyboru jej Przewodniczącego. 
Powitał wszystkich radnych przybyłych na sesję, zaproszonych gości, mieszkańców powiatu, 
Pana Starostę, członków Zarządu, pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych 
Powiatu oraz przedstawicieli prasy. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Stwierdził, że na 19 radnych w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi więcej niż 
połowę ogólnej liczby radnych i zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Powiatu Kościańskiego 
podejmowane uchwały będą prawomocne. Dodał, że w sesji nie uczestniczy pani Dorota 
Krystyna Lew, która na ręce Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji Pana Karola 
Malickiego złożyła rezygnację z mandatu, w związku z wyborem jej na Burmistrza Miasta     
i Gminy Czempiń. 
 
2. Złożenie ślubowanie przez radnych. 
 
Radny Zygmunt Cichocki poprosił najmłodszego wiekiem radnego Pana Karola Kopienkę     
o odczytanie roty ślubowania oraz o wyczytanie nazwisk radnych w porządku alfabetycznym. 
Radnych poprosił, by po wyczytaniu ich nazwiska wypowiedzieli słowo „ślubuję”. Dodał, że 
ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. 
Radny Karol Kopienka odczytał rotę ślubowania w brzmieniu: „Uroczyście ślubuję rzetelnie  
i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów 
Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej 
powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej.” 
Przypomniał, że ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. 
Radni po wyczytaniu nazwisk przez radnego Karola Kopienkę potwierdzili ślubowanie 
słowem „ślubuję”. 
 
3. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu 
 
Radny Zygmunt Cichocki poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady 
Powiatu. 
Radny Michał Jurga zgłosił kandydaturę Pana Edwarda Strzymińskiego. Poinformował, że 
Pan Edward Strzymiński ma wyższe wykształcenie magisterskie. Ukończył Akademię 
Wychowania Fizycznego oraz Studia Podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania. 
Przez wiele lat był nauczycielem. Szczególnie bliskie są mu sprawy związane z kulturą 
fizyczną dzieci i młodzieży. Od wielu lat udziela się w tej dziedzinie i odnosi wiele 
znaczących sukcesów. W tej chwili pełni funkcję Przewodniczącego Powiatowego Szkolnego 
Związku Sportowego. Ma bogate doświadczenie i umiejętności w zakresie pracy 
samorządowe. W latach 1994 - 1998 był radnym Miejskiej Rady i pełnił funkcję 
Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych przez połowę kadencji.  W latach 1998 – 
2002 był radnym Powiatu Kościańskiego. Stwierdził, że uważa, iż radny Pan Edward 
Strzymiński ma cechy, które są niezwykle potrzebne do prowadzenia Rady Powiatu. Wyznaje 



 2 

on zasadę, że wszystko, co jest dobre i wartościowe dokonuje się w wyniku kompromisów 
ludzkich. Poprosił o przyjęcie rekomendacji kandydatury Pana Edwarda Strzymińskiego. 
Radny Edward Strzymiński wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radny Zygmunt Cichocki zapytał o inne kandydatury. Nie było, więc zamknął listę 
kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego. Następnie poinformował, że 
zgodnie z art. 14 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym rada 
powiatu wybiera z swego grona przewodniczącego rady bezwzględną większością głosów    
w głosowaniu tajnym w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady. Wybór 
bezwzględną większością głosów oznacza, że wybrany zostaje kandydat, który uzyskał, co 
najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów tzn. przeciwnych 
i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną 
większość stanowi 50% ważnie oddanych głosów plus jeden głos ważnie oddany. W razie 
nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość głosów stanowi 
pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów. W głosowaniu 
tajnym radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią rady. Głosowanie tajne przeprowadza 
komisja skrutacyjna wybrana przez radę powiatu spośród radnych. Komisja skrutacyjna 
wybiera przewodniczącego komisji. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych 
obecnych na sesji. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego 
niezwłocznie po ich ustaleniu. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, 
który stanowi załącznik do protokołu z sesji. Zaproponował, by głosowanie przeprowadziła 
wybrana z grona radnych, w liczbie 3 osób, Komisja Skrutacyjna z wybranym pośród siebie 
przewodniczącym. Dodał, że wybór Komisji następuje w głosowaniu jawnym 
przeprowadzonym przez Przewodniczącego obrad. Następnie poprosił o zgłaszanie 
kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 
Radny Wiktor Snela zaproponował kandydaturę radnego Pawła Kaczmarka.  
Radny Paweł Kaczmarek wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 
Radna Urszula Iwaszczuk zaproponowała kandydaturę radnego Jerzego Dolaty. 
Radny Jerzy Dolata wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej 
Radny Michał Jurga zaproponował kandydaturę radnego Karola Kopienki. 
Radny Karol Kopienka wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej  
Radny Zygmunt Cichocki zapytał o inne kandydatury. Nie było, więc zamknął listę 
kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej. Następnie zaproponował, by głosowanie nad 
powołaniem Komisji Skrutacyjnej odbyło się łącznie dla wszystkich zgłoszonych 
kandydatów.  Po przyjęciu jego propozycji, zarządził głosowanie nad powołaniem Komisji 
Skrutacyjnej w składzie Paweł Kaczmarek, Jerzy Dolata, Karol Kopienka. 
W wyniku głosowania, w której udział wzięło 18 radnych, Komisja Skrutacyjna w składzie 
Paweł Kaczmarek, Jerzy Dolata, Karol Kopienka została powołana jednogłośnie. 
Radny Zygmunt Cichocki ogłosił przerwę do ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej. Po 
przerwie wznowił obrady i poinformował, że Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został 
Pan Paweł Kaczmarek. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej                
o przedstawienie radnym procedury głosowania i poprowadzenie procedury wyboru 
Przewodniczącego Rady. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że: 
1. Głosowanie odbywa się w formie głosowania tajnego za pomocą ostemplowanych 

pieczęcią Rady Powiatu kart do głosowania.  
2. Karty do głosowania przygotowują pracownicy Biura Rady pod bezpośrednim nadzorem 

Komisji Skrutacyjnej bezpośrednio przed aktem głosowania. 
3. Kart do głosowania nie może być przygotowanych więcej niż radnych obecnych na sesji.  
4. Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej. 
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5. Karty do głosowania wydaje radnym Komisja Skrutacyjna, w ten sposób, że członek 
Komisji wyczytuje nazwisko radnego, który po podejściu do Komisji otrzymuje jedną 
kartę do głosowania. 

6. Głosowanie odbywa się pojedynczo w kabinie zapewniającej głosującemu tajność 
głosowania. 

7. Kartę do głosowania po oddaniu głosu wrzuca się do urny wyborczej umieszczonej na 
stole prowadzącego obrady. 

8. Ustalenie wyników głosowania dokonuje Komisja Skrutacyjna w pomieszczeniu 
umożliwiającym sprawną i nie zakłóconą pracę, a także zapewniającą tajność prac 
Komisji. 

9. Z przebiegu głosowania komisja sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 

10. Protokół z głosowania odczytuje radnym obecnym na sesji Przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej. Wynik wyborów ogłasza Przewodniczący obrad. 

11. Po ustaleniu wyników głosowania karty do głosowania zakleja się w kopercie 
opieczętowanej pieczęcią Rady Powiatu i dołącza się do protokołu z sesji. 

Powiedział również, że:  
1. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie jednego znaku " x " na karcie do 

głosowania.  
2. Za głos ważnie oddany uważa się głos oddany na ostemplowanej pieczęcią Rady Powiatu 

karcie, a nadto na którym znajduje się jeden znak " x ". 
3. Za głos nieważny uważa się głos: 

- oddany na nieostemplowanej pieczęcią Rady Powiatu karcie do głosowania,  
- oddany na ostemplowanej pieczęcią Rady Powiatu karcie do głosowania na której nie 

postawiono znaku " x " lub postawiono więcej niż jeden znak " x ". 
4. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych 

dopisków nie wpływa na ważność oddanego głosu. 
Następnie zapytał o pytania do przedstawionej procedury. Nie było, więc Komisja 
Skrutacyjna rozpoczęła głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Rady Powiatu 
Kościańskiego. 
Po głosowaniu radny Zygmunt Cichocki ogłosił przerwę na podsumowanie wyników 
głosowania. Po przerwie poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie  
wyników głosowania. 
Przewodniczący Komisji p. Paweł Kaczmarek odczytał protokół z wyboru Przewodniczącego 
Rady Powiatu Kościańskiego. Protokół stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Radny Zygmunt Cichocki, w zawiązku z przedstawionym protokołem Komisji Skrutacyjnej   
i uzyskaniem bezwzględnej większości głosów, stwierdził, że na Przewodniczącego Rady 
Powiatu Kościańskiego wybrano Pana Edwarda Strzymińskiego. Następnie zarządził 
głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr I/1/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 
Kościańskiego została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu. 
Radny Zygmunt Cichocki poprosił Przewodniczącego Rady o zajęcie miejsca przy stole 
prezydialnym i prowadzenie obrad. Następnie złożył gratulacje Panu Edwardowi 
Strzymińskiemu z okazji jego wyboru na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu 
Kościańskiego. Powiedział, że stanowisko Przewodniczącego, które zdecydował się Pan 
Edward Strzymiński objąć wiąże się z dużą odpowiedzialnością za pracę i kształt prawa 
tworzonego przez Radę Powiatu Kościańskiego. Prawa, które ma wielki wpływ na losy małej 
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Ojczyzny – Powiatu Kościańskiego. Jest to dla Pana Edwarda Strzymińskiego osobiste 
wyzwanie. Życzył Przewodniczącemu Rady zintegrowania wszystkich członków Rady          
w jedną, wspólną rodzinę, której celem byłaby troska o godne i bezpieczne życie wszystkich 
mieszkańców Powiatu. A bogactwo naturalne znajdujące się w ziemi, na terenie Powiatu 
Kościańskiego, służyło nie tylko mieszkańcom innych regionów Polski, ale przede wszystkim 
mieszkańcom Powiatu Kościańskiego. Życzył Panu Edwardowi Strzymińskiemu dobrego 
zdrowia, sił i mądrości w wykonywaniu obowiązków, a na końcu wielu powodów do 
satysfakcji.   
Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego Pan Edward Strzymiński podziękował za 
zaufanie, którym został obdarzony. Jest  to dla niego dużym wyzwaniem. Dodał, że myśli, iż 
podoła temu wezwaniu i przyjętym na siebie obowiązkom. Zdeklarował radnym, że będzie 
ich godnie reprezentował, tam gdzie będzie zaproszony oraz tam gdzie mu będzie dane być. 
Podziękował wszystkim tym, którzy przybyli na sesję i są świadkami jego wyboru. 
Stwierdził, że będą oni krytycznymi obserwatorami jego pracy jako Przewodniczącego            
i swoimi uwagami się z nim podzielą. Z góry za nie podziękował. Podziękował również 
Przewodniczącemu I kadencji Rady Powiatu Kościańskiemu p. Karolowi Malickiemu za 
kierowanie Radą Powiatu Kościańskiego i stworzenie właściwej atmosfery, która 
towarzyszyła pracy Rady w II części kadencji. Następnie Przewodniczący Rady w imieniu 
radnych nowej kadencji wręczył  Panu Karolowi Malickiemu wiązankę kwiatów.   
 
4. Przedstawienie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady zaproponował, by dalsze obrady przebiegały w następującym 
porządku: 
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kościańskiego. 
6. Wybór Starosty Kościańskiego. 
7. Wybór Wicestarosty Kościańskiego.  
8. Wybór członków Zarządu Powiatu Kościańskiego. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do składania 

oświadczeń woli z zakresu prawa pracy wobec Przewodniczącego Zarządu. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego. 
11. Wnioski i oświadczenia radnych. 
12. Zamknięcie obrad. 
Następnie zapytał o wnioski w sprawie uzupełnienia porządku obrad. 
Radny Jerzy Dolata zgłosił wniosek w sprawie zakończenia dzisiejszej sesji, podczas której 
Rada obraduje w 18-osobowym składzie, mimo, że wybranych jest 19 radnych. Pan Karol 
Malicki, o którym tyle ciepłych słów powiedział Przewodniczący Rady w tym momencie jest 
pozbawiony prawa głosu w przeprowadzanych wyborach. Jest to jego obowiązkiem, dlatego 
też zaproponował, by zakończyć tą sesję i za kilka minut zwołać następną. Wtedy też Pan 
Karol Malicki będzie pełnoprawnym członkiem Rady. 
Radny Michał Jurga powiedział, że jego przedmówca przedstawił argumenty przemawiające 
za tym, by Rada poczekała na Pana Karola Malickiego. Jednak wybory odbyły się 
27.10.2002r. i od wyborów minęło ponad 3 tygodnie. Jest już wielki czas, by Rada i jej 
organy zaczęły sprawnie funkcjonować. Dlatego też zgłasza przeciwny wniosek – wniosek w 
sprawie kontynuowania porządku obrad przedstawionego przez Przewodniczącego Rady. To 
pozwoli na ukonstytuowanie się władz. Zgłosił również drugi wniosek, by po punkcie 
związanym z wyborem członków Zarządu Powiatu Kościańskiego wprowadzić punkt            
w brzmieniu: „Wystąpienie ustępującego Przewodniczącego Zarządu Powiatu.”. 
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Radny Jerzy Dolata stwierdził, że jego wniosek niczego nie zmienia. Władze będą mogły się 
ukonstytuować. W dniu dzisiejszym byłyby dalsze obrady, które pozwoliłyby Panu Karolowi 
Malickiemu wziąć w nich udział. Nie zostałby wtedy tego pozbawiony. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku radnego Jerzego Dolaty 
w sprawie zakończenia I sesji i zwołania po kilku minutach II sesji Rady Powiatu 
Kościańskiego. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, 12 głosami przeciwnymi, przy    
5 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się wniosek w sprawie zakończenia I sesji i zwołania 
po kilku minutach II sesji Rady Powiatu Kościańskiego nie został przyjęty. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku radnego Michała Jurgi  
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu w brzmieniu: „Wystąpienie ustępującego 
Przewodniczącego Zarządu Powiatu Kościańskiego.”. 
Radna Mirosława Mueller zapytała o miejsce, w którym wnioskowany punkt miałby zostać 
wprowadzony. 
Przewodniczący Rady odpowiedział, że w punkcie 8a. 
Radna Mirosława Mueller powiedziała, że radni nie mają porządku obrad dzisiejszej Sesji. 
Stwierdziła, że Przewodniczący Rady powinien go przeczytać. Dodała, że uważa, iż 
ustępujący Przewodniczący Zarządu Powiatu Kościańskiego winien zdać sprawozdanie przed 
wyborem następnych władz. Jej zdaniem jest to logiczne, że kończy się jedna rzecz i zaczyna 
druga. To i tak niczego nie zmieni. Do czasu wyboru nowej władzy  Starostą jest Pan Jerzy 
Skoracki i on jako Przewodniczący Zarządu powinien zakończyć pełnienie swojej funkcji 
sprawozdaniem. Dodała, że jest to jej wniosek formalny. 
Przewodniczący Rady zaproponował powyższy punkt wprowadzić po wyborze 
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kościańskiego. 
Radna Mirosława Mueller zgodziła się z powyższą propozycją. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku radnej Mirosławy 
Mueller w sprawie wprowadzenia punktu 5a w brzmieniu: „Wystąpienie ustępującego 
Przewodniczącego Zarządu Powiatu Kościańskiego.”. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, 5 głosami za, przy 13 głosach 
wstrzymujących się wniosek radnej Mirosławy Mueller w sprawie wprowadzenia punktu 5a 
w brzmieniu: „Wystąpienie ustępującego Przewodniczącego Zarządu Powiatu 
Kościańskiego.” został przyjęty. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad uzupełnionego   
o punkt 5a. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, 13 głosami za, przy 5 głosach 
wstrzymujących się porządek obrad uzupełniony o punkt 5a został przyjęty. 
 
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu  Kościańskiego.  
 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady 
Powiatu Kościańskiego. 
Radny Kazimierz Dembny zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Fornalika. Pan Ryszard 
Fornalik jest wieloletnim działaczem spółdzielczym pełniącym funkcję szefa spółki 
ŚMIGROL. Jest również działaczem związków, kółek rolników i organizacji rolniczych na 
szczeblu gminnym jak również i krajowym. Był radnym Rady Powiatu Kościańskiego 
poprzedniej kadencji. Jest działaczem społecznym jak i dobrym samorządowcem. Pełniąc 
funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu będzie służył na rzecz dobra społeczności 
powiatowej.  
Radny Ryszard Fornalik wyraził zgodę na kandydowanie. 
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Radny Andrzej Jęcz zgłosił kandydaturę radnego Kazimierza Józefowskiego. Pan Kazimierz 
Józefowski ma bogate doświadczenie w pracy samorządowej. W latach 1994 – 1998 był 
radnym Rady Gminy Kościan i pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarczej.      
W latach 1998 – 2002 był radnym Rady Powiatu Kościańskiego. Jest prężnie działającym, 
młodym przedsiębiorcą, znanym na terenie Powiatu Kościańskiego. W chwili obecnej 
zatrudnia ponad 40 osób. Jest osobą, która poprzez swoją działalność zawodową wychodzi 
naprzeciw temu poważnemu problemowi jakim jest bezrobocie. Zaznaczył, że Pan Kazimierz 
Józefowski uzyskał, z wszystkich osób kandydujących do Rady Powiatu najwyższy wynik – 
najwyższe poparcie społeczne. 
Radny Kazimierz Józefowski wyraził zgodę na kandydowanie 
Przewodniczący Rady zapytał o inne kandydatury. Nie było, więc zamknął listę kandydatów 
na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kościańskiego. Poinformował, że na podstawie art. 
14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  Rada Powiatu wybiera 
z swego grona jednego lub dwóch wiceprzewodniczących. § 14 pkt 1 Statutu Powiatu 
Kościańskiego stanowi, że Rada Powiatu Kościańskiego dokonuje wyboru dwóch 
Wiceprzewodniczących Rady. Wybór wiceprzewodniczących następuje bezwzględną 
większością głosów, w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy ustawowego 
składu rady. Wybór bezwzględną większością głosów oznacza, że wybrany zostaje kandydat, 
który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów 
tzn. przeciwnych i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, 
bezwzględną większość stanowi 50% ważnie oddanych głosów plus jeden głos ważnie 
oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość 
głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów. 
W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią rady. Głosowanie tajne 
przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez radę powiatu spośród radnych. Komisja 
skrutacyjna wybiera przewodniczącego komisji. Kart do głosowania nie może być więcej niż 
radnych obecnych na sesji. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania 
tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza 
protokół, który stanowi załącznik do protokołu z sesji. W przypadku gdy dwóch kandydatów 
uzyska bezwzględną i równą ilość głosów, a do obsadzenia pozostaje stanowisko jednego 
wiceprzewodniczącego rady, przeprowadzana jest pomiędzy tymi kandydatami dogrywka na 
zasadach dotyczących wyboru wiceprzewodniczącego. Zaproponował, by głosowanie 
przeprowadziła wybrana już Komisja Skrutacyjna poprzez aklamację.  
Wybrani członkowie Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na dalszą pracę w Komisji. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem jego propozycji w sprawie 
przeprowadzenia głosowania przez wybraną już Komisję Skrutacyjną poprzez aklamację. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, propozycja Przewodniczącego 
Rady w sprawie przeprowadzenia głosowania przez wybraną już Komisję Skrutacyjną 
poprzez aklamację została przyjęta jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, by Komisja Skrutacyjna mogła opracować procedurę 
wyboru oraz przygotować karty do głosowania. Wznawiając obrady poprosił 
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie radnym procedury głosowania         
i poprowadzenie procedury wyboru Wiceprzewodniczących Rady. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że: 
1. Głosowanie odbywa się w formie głosowania tajnego za pomocą ostemplowanych 

pieczęcią Rady Powiatu kart do głosowania.  
2. Karty do głosowania przygotowują pracownicy Biura Rady pod bezpośrednim nadzorem 

Komisji Skrutacyjnej bezpośrednio przed aktem głosowania. 
3. Kart do głosowania nie może być przygotowanych więcej niż radnych obecnych na sesji.  
4. Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej. 
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5. Karty do głosowania wydaje radnym Komisja Skrutacyjna, w ten sposób, że członek 
Komisji wyczytuje nazwisko radnego, który po podejściu do Komisji otrzymuje jedną 
kartę do głosowania. 

6. Głosowanie odbywa się pojedynczo w kabinie zapewniającej głosującemu tajność 
głosowania. 

7. Kartę do głosowania po oddaniu głosu wrzuca się do urny wyborczej umieszczonej na 
stole prowadzącego obrady. 

8. Ustalenie wyników głosowania dokonuje Komisja Skrutacyjna w pomieszczeniu 
umożliwiającym sprawną i nie zakłóconą pracę, a także zapewniającą tajność prac 
Komisji. 

9. Z przebiegu głosowania Komisja sporządza protokół, który stanowi załącznik do 
protokołu sesji. 

10. Protokół z głosowania odczytuje radnym obecnym na sesji Przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej. Wynik wyborów ogłasza Przewodniczący obrad. 

11. Po ustaleniu wyników głosowania karty do głosowania zakleja się w kopercie 
opieczętowanej pieczęcią Rady Powiatu i dołącza się do protokołu z sesji. 

Powiedział również, że:  
1. Aktu głosowania dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w jednej z kratek przy 

nazwisku każdego z kandydatów.  
2. Za głos ważnie oddany uważa się głos: 

- oddany na ostemplowanej pieczęcią rady powiatu karcie, a nadto na której postawiono 
znak „X” w jednej z kratek przy każdym z kandydatów. 

3. Za głos nieważny uważa się głos: 
- oddany na nieostemplowanej pieczęcią Rady Powiatu karcie,  
- oddany na ostemplowanej pieczęcią Rady Powiatu karcie, a nadto na której nie 

postawiono znaku „X”, postawiono jedynie jeden znak „X” lub postawiono więcej jak 
dwa znaki „X” 

- oddany na ostemplowanej pieczęcią Rady Powiatu karcie, a nadto na której 
jednocześnie postawiono więcej niż jeden znak „X” przy nazwisku jednego 
kandydata.. 

4. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych 
dopisków nie wpływa na ważność oddanego głosu. 

Następnie zapytał o pytania do przedstawionej procedury. Nie było, więc Komisja 
Skrutacyjna rozpoczęła głosowanie nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 
Kościańskiego. 
Po głosowaniu Przewodniczący Rady ogłosił przerwę na podsumowanie wyników 
głosowania. Po przerwie poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie  
wyników głosowania. 
Przewodniczący Komisji p. Paweł Kaczmarek odczytał protokół z wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kościańskiego. Protokół stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady, w zawiązku z przedstawionym protokołem Komisji Skrutacyjnej         
i uzyskaniem bezwzględnej większości głosów, stwierdził, że na Wiceprzewodniczących 
Rady Powiatu Kościańskiego wybrano Pana Ryszarda Fornalika i Pana Kazimierza 
Józefowskiego.  
Następnie zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego           
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kościańskiego. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr I/2/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia  19.11.2002 r. w sprawie wyboru  Wiceprzewodniczących Rady 
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Powiatu Kościańskiego została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady poprosił Wiceprzewodniczących o zajęcie miejsca przy stole 
prezydialnym.  
 
5a. Wystąpienie ustępującego Przewodniczącego Zarządu Powiatu Kościańskiego. 
 
Przewodniczący Rady poprosił o wystąpienie ustępującego Przewodniczącego Zarządu 
Powiatu Kościańskiego Pana Jerzego Skorackiego. Wystąpienie ustępującego 
Przewodniczącego Zarządu stanowi załącznik nr 6. 
Na zakończenie swojego wystąpienia Pan Jerzy Skoracki wręczył Przewodniczącemu Rady 
projekt budżetu powiatu kościańskiego na rok 2003. 
 
6. Wybór Starosty Kościańskiego. 
 
Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu obrad i zgłosił kandydaturę radnego 
Andrzeja Jęcza na Starostę Kościańskiego. Powiedział, że Pan Andrzej Jęcz ukończył 
Politechnikę Poznańską na kierunku organizacja i zarządzanie uzyskując tytuł magistra 
inżyniera. Zdobył duże doświadczenia w pracy administracyjnej będąc przez wiele lat 
Kuratorem Oświaty w Lesznie, a ostatnio Wielkopolskim Wicekuratorem Oświaty. Posiada 
bogatą wiedzę o działalności samorządów lokalnych, którą uzyskał poprzez sprawowanie 
przez ostatnie dwanaście lat funkcji radnego Rady Miejskiej Krzywinia. Przez dwie kadencje 
był członkiem Sejmiku Samorządowego Województwa Leszczyńskiego. W ostatnich czterech 
latach był Przewodniczącym Rady Miejskiej w Krzywiniu. Odbył kilkanaście zagranicznych 
staży zawodowych z zakresu funkcjonowania administracji, m.in. USA, RFN oraz Francji.   
W wyborach do Rady Powiatu Kościańskiego uzyskał bardzo duże poparcie. Jest osobą        
w pełni przygotowaną do pełnienia funkcji Starosty Kościańskiego. Poprosił radnych, by 
przyjęli przedstawioną przez niego rekomendację.  
Radny Andrzej Jęcz wyraził zgodę na kandydowanie na Starostę Kościańskiego. 
Radna Urszula Iwaszczuk zgłosiła kandydaturę radnego Stefana Stachowiaka. Przedstawienie 
kandydata stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
Radny Stefan Stachowiak wyraził zgodę na kandydowanie na Starostę Kościańskiego. 
Przewodniczący Rady zapytał o inne kandydatury. Nie było, więc zamknął listę kandydatów 
na Starostę Kościańskiego. Poinformował, że zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia             
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym rada powiatu wybiera starostę bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Wybór bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu rady oznacza, że wybrany zostaje kandydat, który 
uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od połowy ustawowego składu rady. W razie 
parzystej liczby radnych, bezwzględną większość stanowi 50% ustawowego składu rady plus 
jeden. W razie nieparzystej liczby radnych, bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza 
liczba całkowita przewyższająca połowę ustawowego składu rady. W głosowaniu tajnym 
radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią rady. Głosowanie tajne przeprowadza komisja 
skrutacyjna wybrana przez radę powiatu spośród radnych. Komisja skrutacyjna wybiera 
przewodniczącego komisji. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na 
sesji. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie 
po ich ustaleniu. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi 
załącznik do protokołu z sesji. Zaproponował, by głosowanie przeprowadziła  wybrana już 
Komisja Skrutacyjna poprzez aklamację. 
Przedstawiona propozycja została przyjęta przez radnych.  
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Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, by Komisja Skrutacyjna mogła opracować procedurę 
wyboru oraz przygotować karty do głosowania. Wznawiając obrady poprosił 
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie radnym procedury głosowania        
i poprowadzenie procedury wyboru Starosty Kościańskiego. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że: 
1. Głosowanie odbywa się w formie głosowania tajnego za pomocą ostemplowanych 

pieczęcią Rady Powiatu kart do głosowania.  
2. Karty do głosowania przygotowują pracownicy Biura Rady pod bezpośrednim nadzorem 

Komisji Skrutacyjnej bezpośrednio przed aktem głosowania. 
3. Kart do głosowania nie może być przygotowanych więcej niż radnych obecnych na sesji.  
4. Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej. 
5. Karty do głosowania wydaje radnym Komisja Skrutacyjna, w ten sposób, że członek 

Komisji wyczytuje nazwisko radnego, który po podejściu do Komisji otrzymuje jedną 
kartę do głosowania. 

6. Głosowanie odbywa się pojedynczo w kabinie zapewniającej głosującemu tajność 
głosowania. 

7. Kartę do głosowania po oddaniu głosu wrzuca się do urny wyborczej umieszczonej na 
stole prowadzącego obrady. 

8. Ustalenie wyników głosowania dokonuje Komisja Skrutacyjna w pomieszczeniu 
umożliwiającym sprawną i nie zakłóconą pracę, a także zapewniającą tajność prac 
Komisji. 

9. Z przebiegu głosowania Komisja sporządza protokół, który stanowi załącznik do 
protokołu sesji. 

10. Protokół z głosowania odczytuje radnym obecnym na sesji Przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej. Wynik wyborów ogłasza Przewodniczący obrad. 

11. Po ustaleniu wyników głosowania karty do głosowania zakleja się w kopercie 
opieczętowanej pieczęcią Rady Powiatu i dołącza się do protokołu z sesji. 

Powiedział również, że: 
1. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie jednego znaku " x " na karcie do głosowania.  
2. Za głos ważnie oddany uważa się głos: 

- oddany na ostemplowanej pieczęcią rady powiatu karcie, a nadto na którym znajduje 
się jeden znak " x ". 

3. Za głos nieważny uważa się głos: 
- oddany na nieostemplowanej pieczęcią rady powiatu kartach do głosowania,  
- oddany na ostemplowanej pieczęcią rady powiatu karcie do głosowania na której nie 

postawiono znaku " x " lub postawiono więcej niż jeden znak " x ". 
4. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych 

dopisków nie wpływa na ważność oddanego głosu. 
Następnie zapytał o pytania do przedstawionej procedury. Nie było, więc Komisja 
Skrutacyjna rozpoczęła głosowanie nad wyborem Starosty Kościańskiego. 
Po głosowaniu Przewodniczący Rady ogłosił przerwę na podsumowanie wyników 
głosowania. Po przerwie poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie  
wyników głosowania. 
Przewodniczący Komisji p. Paweł Kaczmarek odczytał protokół z wyboru Starosty 
Kościańskiego. Protokół stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady, w zawiązku z przedstawionym protokołem Komisji Skrutacyjnej         
i uzyskaniem bezwzględnej większości głosów stwierdził, że na Starostę Kościańskiego 
wybrano Pana Andrzeja Jęcza.  
Następnie zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego            
w sprawie wyboru Starosty Powiatu Kościańskiego. 
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W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr I/3/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Kościańskiego 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady złożył gratulacje wybranemu Staroście Kościańskiemu. Życzył mu, by 
jego sukces osobisty przerodził się w sukces mieszkańców Powiatu Kościańskiego. Życzył 
wybranemu Starości wytrwałości we wprowadzeniu programu, dzięki któremu Ziemia 
Kościańska, będzie się stawała zasobniejsza, a ludziom będzie się żyło bezpiecznie.              
W sprawowaniu urzędu Starosty ma towarzyszyć Panu Andrzejowi Jęczowi wiara w drugiego 
człowieka i działalność dla drugiego człowieka. 
Starosta Pan Andrzej Jęcz serdecznie podziękował tym wszystkim, którzy na niego głosowali. 
Podziękował również wszystkim, którzy wybrali tych przedstawicieli do Rady Powiatu. 
Dzięki temu wyborowi będzie mógł ten urząd sprawować. Podziękował za to, że radni 
głosując mieli wybór. Podstawową myślą w jego działaniu będzie to, by wszystkie decyzje     
i sprawy, które będą prowadzone przez niego i podejmowane przez Zarząd Powiatu 
Kościańskiego były dostępne w powszechnej wiadomości. Wszyscy mieszkańcy Powiatu 
zainteresowani tymi sprawami będą mieli możliwość, by się z nimi zapoznać. Stwierdził, że 
chce prowadzić politykę otwartą. Zaproponował, by kierownictwo Komisją Rewizyjną, która 
z mocy ustawy jest powołana do kontrolowania działalności Zarządu, objął któryś z radnych, 
który w momencie głosowania, był w tzw. opozycji. Uważa, że będzie to wtedy sytuacja 
dobra. Ci co będą podejmować decyzje, będą kontrolowani przez tych, którzy w momencie 
wyboru stanęli „po drugiej stronie”.  Poinformował, że bardzo mu zależy, by wszyscy 
wybrani radni stanowili pewną wspólnotę. Ma dość duże doświadczenie w pracy 
samorządowej i zawsze były różnice poglądów, była tzw. opozycja. Prowadząc obrady Rady 
Miejskiej Krzywinia postawił sobie jako zasadniczy cel, by Rada Miejska i ci radni, którzy 
reprezentują społeczność gminną w miarę możliwości stanowili jedność. Chciałby, aby 
podobna sytuacja była w odniesieniu do Rady Powiatu. Oczywiście będą różnice poglądów    
i wie, że w wielu kwestiach ludzie reprezentują różne kwestie i tak za pewnie będzie             
w przypadku radnych Rady Powiatu. Chciałby jednak, by dyskusje zawsze odbywały się        
z klasą, poszanowaniem zdania innych i tego, co jest wpisane w system demokratyczny,         
a więc z poszanowaniem woli większości. Radni wybrani są przez społeczność, a nie wolą 
jednego człowieka, czy ugrupowania. Są wybrani przez wolnych mieszkańców Powiatu 
Kościańskiego. Zaznaczył, że on nie pochodzi z żadnego układu politycznego. Ubiegał się     
o mandat radnego z ugrupowania, które przyjęło nazwę „Porozumienie Samorządowe Ziemia 
Kościańska”. To nie jest partia polityczna w ścisłym słowa tego znaczeniu. Są w nim ludzie, 
którzy mają doświadczenie w pracy samorządowej, obdarzeni zaufaniem społecznym. Nie 
widzi więc tego jako „jakiś układ polityczny”. Z drugiej strony sprawowanie władzy jest 
zawsze wchodzeniem na obszar polityki i to jest oczywiste. Przykładem jest zgłoszenie 
kandydatury przez Forum Samorządowe i SLD. Trudno jest się zgodzić, że SLD nie prowadzi 
działalności politycznej. Nie należy bać się tego stwierdzenia. Jeszcze raz podziękował za 
wybór i za zaufanie jakim go obdarzono. Decyzję o wyborze traktuje jako służbę publiczną 
dla dobra mieszkańców Powiatu Kościańskiego. Taki ma pogląd na politykę. Nie jest to 
walka o stanowiska i wpływy. Polityka to jest praca na rzecz dobra wspólnego. Chciałby, by 
to było mottem przewodnim jego osobistych działań i decyzji, działań Zarządu i całej Rady 
Powiatu Kościańskiego tej kadencji. Podziękował Staroście Panu Jerzemu Skorackiemu za 
działania, które podejmował w okresie czterech lat. Była to praca pionierska, bardzo trudna. 
Było to tworzenie czegoś zupełnie od nowa. Rada Powiatu II kadencji wchodzi w pewien 
istniejący już stan. Zadaniem odchodzącego Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu I kadencji 
było zbudowanie zrębów samorządności powiatowej. Podziękował Staroście Panu Jerzemu 
Skorackiemu  za  to, że w swoich  decyzjach i działaniach  był człowiekiem. Jest  to ogromnie  
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ważne. Chociaż każdy ma różne zadania, cele, funkcje i miejsca to najważniejsze jest by był 
człowiekiem. Miał okazję poznać Pana Starostę z racji pełnienia obowiązków zawodowych. 
Spotkania z Panem Jerzym Skorackim były bardzo serdeczne, miłe i uczciwe. Podziękował 
Staroście za to i za wysiłek, który był skierowany w kierunku dobra mieszkańców Powiatu 
Kościańskiego. Podziękował również ustępującemu Zarządowi Powiatu Kościańskiego           
i wręczył Panu Jerzemu Skorackiemu wiązankę kwiatów. 
 
7. Wybór Wicestarosty Kościańskiego. 
 
Przewodniczący Rady poprosił Starostę Pana Andrzeja Jęcza o zgłoszenie kandydata na 
Wicestarostę Kościańskiego. 
Starosta Pan Andrzej Jęcz zgłosił kandydaturę radnego Michała Jurgi. Powiedział, że Pan 
Michał Jurga jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na 
Wydziale Historii. Przez wiele lat pełnił bardzo odpowiedzialne funkcje w administracji 
rządowej zdobywając wielkie doświadczenie związane z administrowaniem i zarządzaniem. 
Był przez wiele lat Wicekuratorem Oświaty. W obecnej chwili pełni funkcję Dyrektora 
Delegatury Kuratorium Oświaty na teren Regionu Leszczyńskiego. Ma również głębokie        
i ogromne doświadczenie związane z działalnością samorządu terytorialnego. Był radnym 
Rady Miejskiej Kościana w latach 1994 – 1998. Równocześnie pełnił funkcję 
Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Leszczyńskiego. W latach 1998 – 2002 był 
radnym Rady Powiatu Kościańskiego. Jest człowiekiem skromnym, uczciwym, 
kompetentnym i głęboko zainteresowanym pomyślnością spraw publicznych. Dodał, że zna 
kandydata od wielu lat i wie, że jest on patriotą. Zwrócił uwagę, że jest to ogromnie ważne 
przy sprawowaniu funkcji publicznej. Poprosił radnych o przyjęcie jego rekomendacji             
i wydanie decyzji powierzającej Panu Michałowi Jurdze funkcję Wicestarosty Kościańskiego.    
Radny Michał Jurga wyraził zgodę na kandydowanie na Wicestarostę Kościańskiego. 
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym rada powiatu wybiera Wicestarostę, na wniosek Starosty 
zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu rady. Wybór zwykłą większością głosów oznacza, że kandydat zostaje 
wybrany, wówczas gdy otrzyma więcej głosów „za” niż „przeciw”. Głosów nieważnych lub 
wstrzymujących się, nie dolicza się do żadnej z grup głosujących. W głosowaniu tajnym radni 
głosują na kartach opatrzonych pieczęcią rady. Głosowanie tajne przeprowadza komisja 
skrutacyjna wybrana przez radę powiatu spośród radnych. Komisja skrutacyjna wybiera 
przewodniczącego komisji. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na 
sesji. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie 
po ich ustaleniu. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi 
załącznik do protokołu z sesji. Zaproponował, by głosowanie przeprowadziła  wybrana już 
Komisja Skrutacyjna poprzez aklamację. 
Przedstawiona propozycja została przyjęta przez radnych.  
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, by Komisja Skrutacyjna mogła opracować procedurę 
wyboru oraz przygotować karty do głosowania. Wznawiając obrady poprosił 
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie radnym procedury głosowania         
i poprowadzenie procedury wyboru Wicestarosty Kościańskiego. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że: 
1. Głosowanie odbywa się w formie głosowania tajnego za pomocą ostemplowanych 

pieczęcią Rady Powiatu kart do głosowania.  
2. Karty do głosowania przygotowują pracownicy Biura Rady pod bezpośrednim nadzorem 

Komisji Skrutacyjnej bezpośrednio przed aktem głosowania. 
3. Kart do głosowania nie może być przygotowanych więcej niż radnych obecnych na sesji.  
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4. Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej. 
5. Karty do głosowania wydaje radnym Komisja Skrutacyjna, w ten sposób, że członek 

Komisji wyczytuje nazwisko radnego, który po podejściu do Komisji otrzymuje jedną 
kartę do głosowania. 

6. Głosowanie odbywa się pojedynczo w kabinie zapewniającej głosującemu tajność 
głosowania. 

7. Kartę do głosowania po oddaniu głosu wrzuca się do urny wyborczej umieszczonej na 
stole prowadzącego obrady. 

8. Ustalenie wyników głosowania dokonuje Komisja Skrutacyjna w pomieszczeniu 
umożliwiającym sprawną i nie zakłóconą pracę, a także zapewniającą tajność prac 
Komisji. 

9. Z przebiegu głosowania Komisja sporządza protokół, który stanowi załącznik do 
protokołu sesji. 

10. Protokół z głosowania odczytuje radnym obecnym na sesji Przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej. Wynik wyborów ogłasza Przewodniczący obrad. 

11. Po ustaleniu wyników głosowania karty do głosowania zakleja się w kopercie 
opieczętowanej pieczęcią Rady Powiatu i dołącza się do protokołu z sesji. 

Powiedział również, że: 
1. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie jednego znaku " x " na karcie do głosowania.  
2. Za głos ważnie oddany uważa się głos: 

- oddany na ostemplowanej pieczęcią rady powiatu karcie, a nadto na którym znajduje 
się jeden znak " x ". 

3. Za głos nieważny uważa się głos: 
- oddany na nieostemplowanej pieczęcią rady powiatu kartach do głosowania,  
- oddany na ostemplowanej pieczęcią rady powiatu karcie do głosowania na której nie 

postawiono znaku " x " lub postawiono więcej niż jeden znak " x ". 
4. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych 

dopisków nie wpływa na ważność oddanego głosu. 
Następnie zapytał o pytania do przedstawionej procedury. Nie było, więc Komisja 
Skrutacyjna rozpoczęła głosowanie nad wyborem Wicestarosty Kościańskiego. 
Po głosowaniu Przewodniczący Rady ogłosił przerwę na podsumowanie wyników 
głosowania. Po przerwie poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie  
wyników głosowania. 
Przewodniczący Komisji p. Paweł Kaczmarek odczytał protokół z wyboru Wicestarosty 
Kościańskiego. Protokół stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady, w zawiązku z przedstawionym protokołem Komisji Skrutacyjnej          
i uzyskaniem wymaganej zwykłej większości głosów, stwierdził, że na Wicestarostę 
Kościańskiego wybrano Pana Michała Jurgę.  
Następnie zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego            
w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Kościańskiego. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr I/4/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Kościańskiego 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
8. Wybór Członków Zarządu Powiatu Kościańskiego. 
 
Przewodniczący Rady poprosił Starostę Pana Andrzeja Jęcza o zgłoszenie kandydatów na 
członków Zarządu Powiatu Kościańskiego. 
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Starosta zgłosił kandydatury radnego Bernarda Ptaka oraz radnego Wiktora Sneli. Powiedział, 
że Pan Bernard Ptak jest człowiekiem, który od bardzo dawna w szczególny sposób 
zainteresowany jest sprawami polskiej wsi - wsi położonych na terenie Powiatu 
Kościańskiego. Sprawami wsi, to znaczy sprawami tych, którzy gospodarują polską ziemią. 
Poinformował, że Pana Bernarda Ptaka zna od wielu lat podobnie jak jego działalność 
społeczną. Jest Przewodniczącym Związku Zawodowego Rolników Samoobrony Rejonu 
Leszno, członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego i jest osobą, która dała się poznać jako 
obrońca polskiej ziemi, obrońca interesów polskiego rolnika. Powiat Kościański ma taką 
specyfikę, że bardzo ważną sferą działalności gospodarczej jest rolnictwo. Osoba Pana 
Bernarda Ptaka jako członka Zarządu Powiatu silnie wzmocni Zarząd we wszystkich 
sprawach podejmowanych na rzecz wsi i rolników, którzy gospodarują na terenie Powiatu 
Kościańskiego. Drugi kandydat Pan Wiktor Snela jest osobą, która w ostatnich wyborach do 
samorządy na terenie Gminy Śmigiel otrzymała najlepszy wynik wyborczy. Jest osobą, która 
jest obdarzona wielkim autorytetem społecznym, zaufaniem mieszkańców Miasta i Gminy 
Śmigiel. Jest osobą o dużym doświadczeniu administracyjnym. Od wielu lat pełni funkcję 
dyrektora Zespołu Szkół w Czaczu. Pełniąc tę funkcję podejmuje również decyzje                   
o charakterze gospodarczym. Jest osobą w pełni przygotowaną, by podjąć się zadań 
związanych z członkostwem w Zarządzie Powiatu Kościańskiego. 
Radny Bernard Ptak wyraził zgodę na kandydowanie na członka Zarządu Powiatu 
Kościańskiego. 
Radny Wiktor Snela wyraził zgodę na kandydowanie na członka Zarządu Powiatu 
Kościańskiego. 
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym w związku z § 79, pkt 1 i 2 Statutu Powiatu 
Kościańskiego rada powiatu wybiera pozostałych członków zarządu w liczbie 2, na wniosek 
Starosty zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu rady. Wybór zwykłą większością głosów oznacza, że kandydat zostaje 
wybrany, wówczas gdy otrzyma więcej głosów „za” niż „przeciw”. Głosów nieważnych lub 
wstrzymujących się, nie dolicza się do żadnej z grup głosujących. W głosowaniu tajnym radni 
głosują na kartach opatrzonych pieczęcią rady. Głosowanie tajne przeprowadza komisja 
skrutacyjna wybrana przez radę powiatu spośród radnych. Komisja skrutacyjna wybiera 
przewodniczącego komisji. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na 
sesji. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie 
po ich ustaleniu. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi 
załącznik do protokołu z sesji. Zaproponował, by głosowanie przeprowadziła  wybrana już 
Komisja Skrutacyjna poprzez aklamację. 
Przedstawiona propozycja została przyjęta przez radnych.  
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, by Komisja Skrutacyjna mogła opracować procedurę 
wyboru oraz przygotować karty do głosowania. Wznawiając obrady poprosił 
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie radnym procedury głosowania         
i poprowadzenie procedury wyboru członków Zarządu Powiatu Kościańskiego. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że: 
1. Głosowanie odbywa się w formie głosowania tajnego za pomocą ostemplowanych 

pieczęcią Rady Powiatu kart do głosowania.  
2. Karty do głosowania przygotowują pracownicy Biura Rady pod bezpośrednim nadzorem 

Komisji Skrutacyjnej bezpośrednio przed aktem głosowania. 
3. Kart do głosowania nie może być przygotowanych więcej niż radnych obecnych na sesji.  
4. Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej. 
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5. Karty do głosowania wydaje radnym Komisja Skrutacyjna, w ten sposób, że członek 
Komisji wyczytuje nazwisko radnego, który po podejściu do Komisji otrzymuje jedną 
kartę do głosowania. 

6. Głosowanie odbywa się pojedynczo w kabinie zapewniającej głosującemu tajność 
głosowania. 

7. Kartę do głosowania po oddaniu głosu wrzuca się do urny wyborczej umieszczonej na 
stole prowadzącego obrady. 

8. Ustalenie wyników głosowania dokonuje Komisja Skrutacyjna w pomieszczeniu 
umożliwiającym sprawną i nie zakłóconą pracę, a także zapewniającą tajność prac 
Komisji. 

9. Z przebiegu głosowania komisja sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 

10. Protokół z głosowania odczytuje radnym obecnym na sesji Przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej. Wynik wyborów ogłasza Przewodniczący obrad. 

11. Po ustaleniu wyników głosowania karty do głosowania zakleja się w kopercie 
opieczętowanej pieczęcią rady powiatu i dołącza się do protokołu z sesji. 

Powiedział również, że: 
1. Aktu głosowania dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w jednej z kratek przy 

nazwisku każdego z kandydatów.  
2. Za głos ważnie oddany uważa się głos: 

- oddany na ostemplowanej pieczęcią rady powiatu karcie, a nadto na której postawiono 
znak „X” w jednej z kratek przy każdym z kandydatów. 

3. Za głos nieważny uważa się głos: 
- oddany na nieostemplowanej pieczęcią rady powiatu karcie,  
- oddany na ostemplowanej pieczęcią rady powiatu karcie, a nadto na której nie 

postawiono znaku „X”, postawiono jedynie jeden znak „X” lub postawiono więcej jak 
dwa znaki „X” 

- oddany na ostemplowanej pieczęcią rady powiatu karcie, a nadto na której jednocześnie 
postawiono więcej niż jeden znak „X” przy nazwisku jednego kandydata.. 

4. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych 
dopisków nie wpływa na ważność oddanego głosu. 

Następnie zapytał o pytania do przedstawionej procedury. Nie było, więc Komisja 
Skrutacyjna rozpoczęła głosowanie nad wyborem członków Zarządu Powiatu Kościańskiego. 
Po głosowaniu Przewodniczący Rady ogłosił przerwę na podsumowanie wyników 
głosowania. Po przerwie poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie  
wyników głosowania. 
Przewodniczący Komisji p. Paweł Kaczmarek odczytał protokół z wyboru Członków Zarządu 
Powiatu Kościańskiego. Protokół stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady, w zawiązku z przedstawionym protokołem Komisji Skrutacyjnej          
i uzyskaniem wymaganej zwykłej większości głosów, stwierdził, że na członków Zarządu 
Powiatu  Kościańskiego wybrano Pana Bernarda Ptaka i Pana Wiktora Snelę.  
Następnie zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego            
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Kościańskiego. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr I/5/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 19.11.2002 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu 
Kościańskiego została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 
protokołu. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do składania 
oświadczeń woli z zakresu prawa pracy wobec Przewodniczącego Zarządu.  

 
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie upoważnienia 
Przewodniczącego Rady Powiatu do składania oświadczeń woli z zakresu prawa pracy wobec 
Przewodniczącego Zarządu radni otrzymali w przerwie obrad. Następnie zapytał o pytania     
i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził 
głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr I/6/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 19.11.2002r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu 
do składania oświadczeń woli z zakresu prawa pracy wobec Przewodniczącego Zarządu 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu. 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 
 
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie wygaśnięcia mandatu radnego radni otrzymali w przerwie obrad. W  związku z 
przekazanym mu przez Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji pismem w sprawie 
rezygnacji Pani Doroty Krystyny Lew z mandatu radnego Rady Powiatu Kościańskiego 
zaproponował podjęcie w/w uchwały. Następnie zapytał o pytania i wnioski do 
przedstawionego projektu uchwały. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie 
nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr I/7/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 19.11.2002r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu. 
 
11. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący Rady zapytał o wnioski i oświadczenia radnych. 
Radna Urszula Iwaszczuk pogratulowała Panu Andrzejowi Jęczowi wyboru na Starostę 
Kościańskiego. Dodała, ze chciałaby sprostować pewną kwestię i wyjaśnić, iż ona 
reprezentuje Forum Gospodarcze a nie Forum Samorządowe. Następnie powiedziała, że 
spodziewała się, iż Pan Starosta przedstawi konkretne zamiary na cztery lata. Starosta jednak 
sporą część swojego wystąpienia poświęcił polemice i rekomendacji ich kandydata. Radni 
oraz zaproszeni goście słyszeli wiele pięknych słów: „człowiek, o człowieku, człowiekiem, 
dla człowieka”. Tymczasem członkowie Forum Gospodarczego i SLD odczuwają jako 
dysonans to co stało się na początku dzisiejszej sesji z racji konkretnego człowieka, któremu 
odmówiono uczestnictwa w tej sesji. Rozumie, że jest to błąd popełniony na początku. 
Oczywiście ten człowiek będzie najważniejszy dla nas wszystkich. Dodała, że ma jeszcze 
jedną uwagę, iż każdy radny niezależnie od tego ile otrzymał głosów w wyborach, to jest tu 
po to by służyć społeczeństwu. 
Starosta Pan Andrzej Jęcz powiedział, że przedstawienie programu działań wymaga sporo 
czasu i gdyby to odbyło się dzisiaj, to obrady nie skończyłyby się zbyt wcześnie. Zobowiązał 
się, iż powyższy program przedstawi na następnej sesji. Nawiązując do wypowiedzi radnej 
Urszuli Iwaszczuk dotyczącej odmówienia Panu Karolowi uczestnictwa w obradach 
powiedział, że zwrócił się do prof. Marka Szewczyka z UAM o opinię w sprawie możliwości 
zamknięcia obrad sesji i zwołania następnej w tym samym dniu. Prof. Szewczyk 
jednoznacznie stwierdził, że przy zwołaniu następnej sesji Rady Powiatu musi być zachowana 
procedura zapisana w Statucie Powiatu Kościańskiego. Byłoby więc niemożliwe zwołanie 
drugiej sesji w tym samym dniu.  
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Radna Urszula Iwaszczuk stwierdziła, że w takim razie wniosek radnego Jerzego Dolaty nie 
powinien był być głosowany skoro był niezgodny z prawem, a jednak to zrobiono. Zauważyła 
również, że radni wcześniej nie usłyszeli tego uzasadnienia.  
Przewodniczący Rady powiedział, że na zakończenie obrad chciałby radnych poinformować o 
jednej sprawie porządkowej. W związku z zapisem art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm./ w związku z art. 
24 h o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U Nr 142, poz. 1591 z póź. zm./ radni są zobowiązani 
złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, zawierające w szczególności informacje o 
zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego 
oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku 
międzygminnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o 
prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach 
prawa handlowego. Oświadczenie powinno zawierać informacje dotyczące majątku objętego 
wspólnością majątkową małżeńską. Powyższe oświadczenie, składa się Przewodniczącemu 
Rady Powiatu w terminie trzydziestu dni od dnia objęcia mandatu. W związku z powyższym 
poprosił o wypełnienie oświadczeń i złożenie ich w terminie do dnia 19 grudnia br. 
 
12. Zakończenie. 

 
Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został wyczerpany, podziękował 
wszystkim za przybycie i zamknął obrady I sesji Rady Powiatu Kościańskiego.  

 
 
 

Przewodniczący Rady 
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