
PROTOKÓŁ NR II/02 
 
z II sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się 10.12.2002r. w sali Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 do 21.30.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego Pan Edward 
Strzymiński. 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 proto-
kołu. 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.  
 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu 
posiedzenia II sesji otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały związane z problema-
tyką posiedzenia. W dniu dzisiejszym Starosta zwrócił się do niego z wnioskiem o wprowadzenie 
do porządku obrad punktu 6a w brzmieniu „Program działania Starosty Kościańskiego w okresie 
kadencji”. Następnie zapytał o inne wnioski do porządku obrad. 
Radny Jerzy Dolata stwierdził, że w pierwszej kolejności należy podjąć uchwałę o powołaniu 
Komisji Statutowej oraz Komisji Budżetu i Finansów, a po nich Komisji pozostałych. Komisje te 
zaopiniują zaproponowane w projekcie uchwały Radny zmiany Statutu Powiatu Kościańskiego 
oraz budżetu powiatu. W związku z powyższych zgłosił wniosek o powołanie tych Komisji. 
Radna Urszula Iwaszczuk zgłosiła wniosek o wcześniejsze podjęcie uchwały Rady Powiatu Ko-
ściańskiego w sprawie wstąpienia na mandat radnego Rady Powiatu Kościańskiego. To umożliwi 
Panu Karolowi Malickiemu wcześniejsze uczestnictwo w obradach Rady. 
Przewodniczący Rady zapytał o następne wnioski. Nie było, więc zarządził głosowanie nad przy-
jęciem wniosku Starosty o wprowadzenie do porządku obrad punktu 6a w brzmieniu „Program 
działania Starosty Kościańskiego w okresie kadencji.”. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, wniosek o wprowadzenie do porząd-
ku obrad punktu 6a w brzmieniu: „Program działania Starosty Kościańskiego w okresie kaden-
cji.” został przyjęty jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady poprosił radnego Jerzego Dolatę o sprecyzowanie swojego wniosku. 
Radny Jerzy Dolata poinformował, że proponuje wykreślić z porządku obrad punkty związane     
z powołaniem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, a w ich miejsce 
wprowadzić punkty związane z powołaniem Komisji Statutowej oraz Komisji Budżetu                 
i Finansów. Pozostałe Komisje zostałyby przez Radę powołane po wejściu w życie uchwały Ra-
dy o zmianie Statutu Powiatu Kościańskiego. 
Starosta poinformował, że chciałby uzasadnić tak zaproponowany porządek obrad. Rada w chwili 
obecnej jest w trakcie pracy nad budżetem powiatu na rok 2003, którego projekt przygotował 
Zarząd I kadencji. Powołanie zaproponowanych Komisji Rady, w tym Komisji Budżetu i Finan-
sów jest, więc wskazane. Zwrócił uwagę, że zakres działania zaproponowanych Komisji Rady 
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został poszerzony i będzie zgodny z zakresem działania powiatu. W sprawie powołania Komisji 
Statutowej powiedział, że jest możliwość formalna, zapisana w Statucie Powiatu Kościańskiego, 
utworzenia tej Komisji. Zajmuje się ona opiniowaniem i wypracowywaniem propozycji zmian do 
Statutu. Jednak Statut nie określa jednoznacznie trybu wprowadzania zmian w Statucie. General-
nie jest zapisane, że zmiany w Statucie mogą być dokonywane decyzją Rady poprzez podjecie 
uchwały. Tryb wprowadzenia zmian jest sprawą dowolną. To znaczy, że może się to odbyć w ten 
sposób, że uchwała w tym zakresie będzie podejmowana bezpośrednio przez Radę po zgłoszeniu 
odpowiednich propozycji lub po ich zaopiniowaniu przez Komisję Statutową. Poinformował 
również, że zaproponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w Statucie dotyczą między innymi 
utworzenia trzech Komisji merytorycznych  oraz wymaganej przepisami Komisji Rewizyjnej.  
Przewodniczący Rady zapytał radnego Jerzego Dolatę czy podtrzymuje swój wniosek. 
Radny Jerzy Dolata odpowiedział, że tak. Ponadto poprosił radców prawnych o opinię czy jego 
wniosek jest uzasadniony.  
Starosta powiedział, że wniosek jest uzasadniony z mocy prawa. Wniosek ten należy przegłoso-
wać. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porząd-
ku obrad punktu dotyczącego powołania Komisji Statutowej. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, 13 głosami przeciw, przy 5 głosach 
za, wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego powołania Komisji Statu-
towej został oddalony. 
W związku z tym, iż w porządku obrad jest punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powo-
łania Komisji Budżetu i Finansów zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku radnej Urszuli 
Iwaszczuk o przeniesienie do punktu 3a punktu 8/1 w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej 
wstąpienia na mandat radnego Rady Powiatu Kościańskiego. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, wniosek o przeniesienie do punktu 
3a punktu 8/1 w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej wstąpienia na mandat radnego Rady Po-
wiatu Kościańskiego został przyjęty jednogłośnie. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad po 
zmianach: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu. 
3a.  Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia na mandat radnego Rady Powiatu Kościańskiego. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
6. Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
6a.  Program działania Starosty Kościańskiego w okresie kadencji. 
7. Zapytania radnych. 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

1) określenia ilości członków Komisji Rewizyjnej,  
2) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 
3) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 
4) wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej, 
5) wyboru członków Komisji Rewizyjnej, 
6) powołania Komisji Rewizyjnej, 
7) powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i określenia przedmiotu jej 

działania, 
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8) powołania składu osobowego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej i określenia przed-
miotu jej działania, 

9) powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa           
i określenia przedmiotu jej działania, 

10) zmian Statutu Powiatu Kościańskiego, 
11) wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego do dokonywania czyn-

ności określających termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia 
i zakończenia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady, 

12) delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 
13) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do Stowarzyszenia 

„Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”, 
14) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich, 
15) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do Stowarzyszenia Po-

wiatów Regionu Środkowej Wielkopolski,  
16) wynagrodzenia Starosty Kościańskiego, 
17) zmiany uchwały nr XXXV/272/01 z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie budżetu powiatu 

kościańskiego na 2002 rok, 
18) zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XL/332/02 z dnia 28.05.2002 roku      

w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok zmienionej uchwałą Rady Powiatu Kościańskie-
go Nr XII/358/02 z dnia 17.09.2002 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/332/02         
z dnia 28.05.2002 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok. 

9. Odpowiedzi na zapytania. 
10. Wnioski i oświadczenia radnych.  
11. Zakończenie sesji. 
 
3. Przyjęcie protokółu z I sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem się zapoznał i stwierdza, iż odzwierciedla 
on w pełni przebieg obrad poprzedniej sesji. Następnie zapytał o uwagi do protokółu. Nie było, 
więc zarządził głosowanie nad jego przyjęciem bez odczytywania.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, protokół z I sesji Rady Powiatu zo-
stał przyjęty jednogłośnie. 
 
3a. Podjęcie uchwały w sprawie: wstąpienia na mandat radnego Rady Powiatu Kościańskiego. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie wstąpienia na mandat radnego Rady Powiatu Kościańskiego radni otrzymali przed sesją. Na-
stępnie zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Nie było, więc zarzą-
dził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr II/8/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 10.12.2002r. w sprawie wstąpienia na mandat radnego Rady Powiatu Ko-
ściańskiego została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego proto-
kołu. 
Przewodniczący Rady poprosił Pana Karola Malickiego o zajęcie miejsca przy stole obrad i zło-
żenie ślubowania. Poinformował, że ślubowanie należy potwierdzić słowem „ślubuję” oraz, że 
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ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. Następnie odczytał 
rotę ślubowania: „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 Rzeczypospolitej Polskiej.” 
Radny Karol Malicki potwierdził ślubowanie słowem „ślubuję”. 
W dalszej części obrad uczestniczyło 19 radnych.  
 
4. Informacja przewodniczącego rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.  

 
Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym brał udział w: 
1. Uroczystości poświęcenia sztandaru klubowego Piłkarskiego Klubu Sportowego OBRA        

w Kościanie. 
2. Prezentacji projektu „Tradycje i zwyczaje Bożonarodzeniowe i Mikołajkowe Narodów Euro-

pejskich. 
3. Drugim wieczornym biegu Stammowskim.  
4. Dwóch posiedzeniach Zarządu Powiatu Kościańskiego. 
Następnie zapytał o pytania i wnioski do przedstawionej informacji. Nie było.  
 
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał 
Rady Powiatu radni otrzymali w materiałach do sesji. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu. Następnie zapytał o pytania i wnioski do złożonego sprawozdania. Nie 
było. 
 
6. Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie 
międzysesyjnym radni otrzymali w materiałach do sesji. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu. Następnie zapytał o pytania i wnioski do złożonego sprawozdania. 
Starosta poinformował, że w okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Zarządu. In-
formację o pierwszym posiedzeniu otrzymali radni w materiałach do sesji. Natomiast II posie-
dzenie Zarządu Powiatu Kościańskiego odbyło się 4 grudnia 2002 roku, już po wysłaniu materia-
łów. Porządek obrad obejmował zagadnienia związane z omówieniem projektu budżetu powiatu 
kościańskiego na rok 2003, z podjęciem uchwały Zarządu Powiatu oraz z realizacją zadań na 
drogach powiatowych. Poinformował, że:  
1) W zakresie budżetu i finansów powiatu Zarząd zapoznał się z projektem budżetu powiatu 

kościańskiego na rok 2003.  
2) Uchwała Zarządu Powiatu Kościańskiego nr 2/3/02 dotyczyła udzielenia pełnomocnictwa 

szczególnego Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach p. Ziemowitowi 
Skrzypczakowi do występowania przed sądem w sprawie przeciwko Panu Zbigniewowi Za-
bor o zwrot opłat z tytułu korzystania z telefonów stanowiących własność DPS w Jarognie-
wicach. 

3) W sprawach bieżących: 
a) Zarząd wydał decyzje w sprawie: 
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- zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej w m. Kiełczewo ul. Poznańska w celu prze-
prowadzenia prac związanych z budową zjazdu, 

- zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 623P Krzywiń - Lubiń               
w m. Krzywiń ul. Chłapowskiego 30c w celu przeprowadzenia prac związanych               
z wykonaniem przyłącza kablowego. 

b) Zarząd wydał postanowienia w sprawie: 
- zaopiniowania planowanego zajęcia pasa drogowego w związku z projektowaną moderni-

zacją sieci elektroenergetycznej w m. Donatowo, w pasie drogi powiatowej 614P Nowy 
Gołębin – Donatowo, 

- zaopiniowania planowanego zajęcia pasa drogowego w związku z projektowanym gazo-
ciągiem wysokiego ciśnienia DN 350 Kościan - Nowe Tłoki, w pasie dróg powiatowych 
635P Kokorzyn-Krzan i 554P Kotusz-Brońsko. 

c) Zarząd postanowił przeznaczyć kwotę w wysokości 650 zł na zakup kalendarzy dla 
członków Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 

d) Zarząd postanowił dofinansować, w kwocie 100 zł., zakup nagród dla laureatów Powia-
towego Konkursu Mitologicznego dla uczniów szkół podstawowych organizowanego     
w Zespole Szkół Nr 1 w Kościanie. 

Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego sprawozdania. Nie było. 
 
6a. Program działania Starosty Kościańskiego w okresie kadencji. 
 
Przewodniczący Rady poprosił Starostę o zabranie głosu.  
Starosta poinformował, że na dzisiejszej sesji chce przedstawić najważniejsze kwestie, które są 
konieczne do podjęcia w tej kadencji Rady Powiatu. Są to główne kierunki działania i należą do 
nich: 
1. Eliminowanie protekcji i korupcji w życiu publicznym poprzez jawność przeprowadzanych 

przetargów oraz oddzielenie pracy zawodowej od spraw prywatnych. 
2. Włączenie Powiatu do umowy w sprawie współfinansowania działalności Kolegium Uniwer-

sytetu im. Adama Mickiewicza w Kościanie. 
3. Rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego poprzez: 

- przejęcie przez Powiat, za zgodą Gmin, wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
Powiatu Kościańskiego, 

- ustanowienie Stypendium Rady Powiatu lub Starosty dla uczącej się młodzieży z terenu 
Powiatu Kościańskiego, 

- wybudowanie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie oraz Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie, 

- przeprowadzenie modernizacji ogrzewania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ko-
ścianie poprzez wybudowanie kotłowni gazowej, w celu zmniejszenia kosztów ogrzewa-
nia budynków Zespołu, 

- wspieranie budowy szkoły ponadgimnazjalnej w Czempiniu, 
- inaugurację Uniwersytetu III wieku, adresowanego do społeczności dorosłej z terenu Po-

wiatu Kościańskiego. 
4. Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości poprzez: 

- patronowanie współpracy i integracji przedsiębiorstw z terenu Powiatu, 
- wspomaganie bezrobotnych, 
- organizację wystaw, 
- utworzenie Lokalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. 
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5. Wspieranie rolnictwa i ochrony rolnictwa poprzez: 
- pomoc w pozyskiwaniu od Skarbu Państwa gruntów rolnych dla rolników, 
- promocję produktów rolnych, 
- uruchomienie wraz z gminami zakładu utylizacji odpadów, 
- rozwój agroturystyki. 

6. Poprawa jakości dróg powiatowych poprzez: 
- modernizację dróg przy współudziale gmin, 
- przekazanie Miastu Kościan dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta 

Kościana, po ustaleniu wszystkich aspektów prawnych,  
- tworzenie ścieżek rowerowych. 

7. Rozwój kultury, kultury fizycznej i sportu poprzez: 
- wspieranie stowarzyszeń kulturalnych i sportowych, 
- upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. 

8. Poprawę bezpieczeństwa poprzez stworzenie systemu presji społeczeństwa ukierunkowanego 
na wzrost poczucia bezpieczeństwa. 

9. Rozwój pomocy społecznej i ochrony zdrowia poprzez: 
- współpracę z SP ZOZ w Kościanie w zakresie uporządkowania kwestii własności gruntów, 

na których stoją budynki szpitala oraz w zakresie rozwoju Oddziału Ratownictwa Medycz-
nego, 

- podnoszenie standardów w Domach Pomocy Społecznej w Mościszkach i w Jarogniewi-
cach, 

- pomaganie osobom niepełnosprawnym m. in. w ramach wykonywanych zadań przez Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. 

Na zakończenie poinformował, że mówią o poszczególnych sprawach nie chciał krytykować 
działania Rady Powiatu I kadencji. Wiele rzeczy poprowadzono bardzo dobrze i one będą konty-
nuowane dalej. Nie mniej jednak przyszły nowe osoby i mają inny punkt widzenia na niektóre 
sprawy i sposób realizacji tych zadań. Dodał, że ufa, iż przedstawione kwestie będą równie waż-
ne dla wszystkich radnych Rady Powiatu.  
Przewodniczący Rady zapytał o wnioski i zapytania do przedstawionego programu.  
Radna Mirosława Mueller stwierdziła, że przedstawiony program ją rozczarował. Niektóre punk-
ty dotyczą spraw wewnętrznych urzędu Starosty. Cieszy zamiar rozdzielenia spraw zawodowych 
od prywatnych. Niektóre punkty programu dotyczą kontynuacji zadań realizowanych w I kaden-
cji Rady Powiatu. Natomiast inne zadania zostały zapisane w planach dalszego działania. Nawią-
zując do sprawy budowy szkoły ponadgimnazjalnej w Czempiniu powiedziała, że komisja doraź-
na badała zasadność budowy tej szkoły. Na podstawie przeprowadzonych badań (ankiety, wyż 
demograficzny itp.) komisja stwierdziła, że nie ma takiej potrzeby. Zwróciła również uwagę, że 
realizując niektóre zadania Starosta wejdzie w kompetencje gmin, np. wspieranie agroturystyki. 
Na zakończenie stwierdziła, iż spodziewała się, że program będzie bardziej konkretny. 
Radny Bernard Ptak stwierdził, że słuchając wypowiedzi radnej Mirosławy Mueller odnosi wra-
żenie, iż pani Mueller ma niedosyt związany z nie zakończeniem zadań rozpoczętych w I kaden-
cji.  
Starosta stwierdził, że jest mu przykro, iż w taki sposób jest odbierana jego wypowiedź. Zwrócił 
uwagę, że w I kadencji Rady wiele zadań planowano, a w tej kadencji będą one zrealizowane. 
Wicestarosta Pan Michał Jurga powiedział, że gdy na początku I kadencji Rady zapytał o pro-
gram Starosty został odesłany do programu wyborczego. Starosta przedstawiając program chciał 
przedstawić zadania do realizacji, których będzie dążył. 
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Radna Mirosława Mueller zwróciła uwagę, że program Starosty Jerzego Skorackiego został 
przedstawiony na jednym z kolejnych posiedzeń Rady I kadencji. Dodała, że środków, jakimi 
dysponuje powiat jest niewiele, bo zaledwie 5 %. Dlatego też dużym sukcesem tej Rady będzie 
wybudowanie, chociaż jednej hali sportowej.  
Radna Urszula Iwaszczuk zgodziła się z wypowiedzią radnej Mirosławy Mueller. Stwierdziła, że 
przedstawiony program niczego nowego nie wnosi. 
Starosta stwierdził, że niektórzy radni mają wyrzuty, że nie udało im się czegoś zrobić. Dodał, że 
w swoim programie przedstawił zadania, które pragnie zrealizować. 
Radny Stefan Stachowiak poinformował, że Zarząd Powiatu I kadencji złożył wniosek o ujęcie w 
kontrakcie Wojewody Wielkopolskiego kilku projektów, m. in. budowę hali sportowej w Nietąż-
kowie w roku 2001 oraz przy ZSS w Kościanie w roku 2003 i przy ZSP w Kościanie w roku 
2005. Dodał, że cieszy go, iż będzie to kontynuowane przez obecny Zarząd. 
Radny Jerzy Dolata zaproponował, aby przedstawiony program został dostarczony radnym na 
piśmie.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował przejść do na-
stępnego punktu obrad. 
 
7. Zapytania radnych. 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radych, czy są pytania? Pytań nie było. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę. Po przerwie wznowił obrady. 
 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
8/1/ Uchwała w sprawie: określenia ilości członków Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie określenia ilości członków Komisji Rewizyjnej radni otrzymali przed sesją. Zgodnie z zapi-
sami Statutu Powiatu Kościańskiego Rada Powiatu określa liczbę członków Komisji Rewizyjnej 
od 5 do 7. W związku z powyższym poprosił o zgłaszanie propozycji związanych z określeniem 
liczby członków Komisji Rewizyjnej. 
Wicestarosta zaproponował, aby było 5 członków Komisji i Przewodniczący jako 6. 
Przewodniczący Rady zapytał o inne propozycje. Nie było, więc zarządził głosowanie nad przy-
jęciem zgłoszonej propozycji liczby członków Komisji Rewizyjnej. 
Radna Urszula Iwaszczuk powiedziała, iż zrozumiała, że Wicestarosta zaproponował 5 członków 
Komisji i Przewodniczącego, więc 6 członków Komisji.  
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, iż statut stanowi, że „Rada Powiatu wybiera Przewodni-
czącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej w liczbie 5 do 7”. Czyli Przewodniczą-
cego i pozostałych członków Komisji. Obecnie Rada ma ustalić ilość członków Komisji Rewi-
zyjnej z wyłączeniem Przewodniczącego. 
Starosta stwierdził, że konstrukcja logiczna tego zdania w Statucie jest następująca: „Rada Po-
wiatu wybiera Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej w liczbie 5 do 
7.” Nie odnosi się to sformułowanie do pozostałych członków Komisji, ale w ogóle do Komisji. 
Według zgłoszonego wniosku będzie 6 członków Komisji Rewizyjnej.  
Radna Urszula Iwaszczuk zwróciła uwagę, że w projekcie uchwały pisze: „Ustala się, że Komisja 
Rewizyjna liczy .... członków”.  Członkiem Komisji jest również Przewodniczący. 
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Przewodniczący Rady zwrócił się o opinię do radców prawnych. 
Pan Maciej Matuszewski powiedział, że nie jest to dokładnie sprecyzowane. Jest Przewodniczący 
i pozostali członkowie Komisji w liczbie 5 do 7. Zgodnie z tym zapisem teoretycznie może być 
od 6 do 8 członków Komisji. Wicestarosta zaproponował wybór 5 członków Komisji i Przewod-
niczącego.  
Przewodniczący Rady zapytał czy w ustalonej liczbie jest Przewodniczący, czy nie. 
Pan Maciej Matuszewski stwierdził, że Wicestarosta może sprecyzować swoją wypowiedź. Jed-
nak z przedstawionej propozycji wynika, że ma być 5 członków Komisji i Przewodniczący. 
Radny Bernard Turski zwrócił uwagę, że interpretując opinię radcy prawnego wynika, że można 
wybrać od 6 do 8 członków Komisji. Na to nie pozwalają przepisy, ponieważ ma być od 5 do 7 
członków Komisji. Należy to rozumieć łącznie z Przewodniczącym Komisji. Propozycja Wice-
starosty szła w tym kierunku. Zaproponował 6 członków Komisji w tym Przewodniczącego. 
Pan Maciej Matuszewski stwierdził, że zapis Statutu mówi, że: „Rada wybiera Przewodniczącego 
oraz 5 do 7 członków Komisji, w tym Zastępcę i Sekretarza”. Dlatego też, Rada wybiera Prze-
wodniczącego i pozostałych członków Komisji. Jest to jednak dyskusja akademicka przy wnio-
sku zgłoszonym przez Wicestarostę. 
Radny Bernard Turski zwrócił uwagę, że jeden z dalszych projektów uchwał (druk nr 14) sugeru-
je, że skład Komisji Rewizyjnej ma być siedmioosobowy. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały nie określa ostatecznej liczby członków 
Komisji Rewizyjnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada. 
Wicestarosta powiedział, że nowelizuje swój wniosek. Zaproponował powołać Komisję Rewi-
zyjną w liczbie 5 członków, w tym Przewodniczącego.  
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej propozycji liczby człon-
ków Komisji Rewizyjnej. 
W wyniku głosowania, w której udział wzięło 19 radnych, propozycja zgłoszonej liczby człon-
ków Komisji Rewizyjnej została przyjęta jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Nie 
było, więc odczytał treść projektu uchwały. Następnie zarządził głosowanie nad podjęciem po-
wyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr II/9/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 10.12.2002r. w sprawie określenia ilości członków Komisji Rewizyjnej 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
8/2/ Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radni otrzymali przed sesją. W związku         
z tym, że zgodnie z § 63 ust.1 Statutu Powiatu Kościańskiego wyboru Przewodniczącego Komi-
sji Rewizyjnej dokonuje Rada Powiatu poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego 
w/w Komisji. 
Starosta Pan Andrzej Jęcz zgłosił kandydaturę Pani Mirosławy Mueller. 
Radna Mirosława Mueller nie wyraziła zgody na kandydowanie na Przewodniczącą Komisji Re-
wizyjnej. 
Wiceprzewodniczący Rady Pan Kazimierz Józefowski zgłosił kandydaturę Pana Pawła Kacz-
marka. 
Pan Paweł Kaczmarek wyraził zgodę na kandydowanie. 
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Przewodniczący Rady zapytał o inne kandydatury. Nie było, więc zarządził głosowanie nad przy-
jęciem zgłoszonej kandydatury.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, kandydatura Pana Pawła Kaczmarka 
została przyjęta jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Nie 
było, więc zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr II/10/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 10.12.2002r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
8/3/ Uchwała w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego               
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radni otrzymali przed sesją. 
W związku z tym, że zgodnie z § 63 ust.1 Statutu Powiatu Kościańskiego wyboru Zastępcy 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dokonuje Rada Powiatu poprosił o zgłaszanie kandyda-
tów na Zastępcę Przewodniczącego w/w Komisji. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Kaczmarek zgłosił kandydaturę Pani Mirosławy 
Mueller. 
Pani Mirosława Mueller wyraziła zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący Rady zapytał o inne kandydatury. Nie było, więc zarządził głosowanie nad przy-
jęciem zgłoszonej kandydatury. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, kandydatura Pani Mirosławy Mueller 
została przyjęta jednogłośnie.  
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Nie 
było, więc zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr II/11/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 10.12.2002r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Re-
wizyjnej została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
8/4/ Uchwała w sprawie: wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego              
w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej radni otrzymali przed sesją. W związku z tym, 
że zgodnie z § 63 ust.1 Statutu Powiatu Kościańskiego wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej 
dokonuje Rada Powiatu poprosił o zgłaszanie kandydatów na Sekretarza w/w Komisji. 
Radny Wiktor Snela zgłosił kandydaturę Pana Józefa Świątkiewicza.  
Pan Józef Świątkiewicz wyraził zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący Rady zapytał o inne kandydatury. Nie było, więc zarządził głosowanie nad przy-
jęciem zgłoszonej kandydatury.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, kandydatura Pana Józefa Świątkie-
wicza została przyjęta jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Nie 
było, więc zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr II/12/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 10.12.2002r. w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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8/5/ Uchwała w sprawie: wyboru członków Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego              
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej radni otrzymali przed sesją. W związku z tym, 
że zgodnie z § 63 ust.1 Statutu Powiatu Kościańskiego wyboru członków Komisji Rewizyjnej 
dokonuje Rada Powiatu poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków w/w Komisji. 
Radny Kazimierz Dembny zgłosił kandydaturę Pana Grzegorza Ratajczaka. 
Pan Grzegorz Ratajczak wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radna Urszula Iwaszczuk  zgłosiła kandydaturę Pana Jerzego Dolaty. 
Pan Grzegorz Dolata wyraził zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący Rady zapytał o inne kandydatury. Nie było, więc zarządził głosowanie nad przy-
jęciem zgłoszonych kandydatów. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, zgłoszone kandydatury Pana Grzego-
rza Ratajczaka i Pana Jerzego Dolaty zostały przyjęte jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Nie 
było, więc zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr II/13/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 10.12.2002r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej została pod-
jęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
8/6/ Uchwała w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie powołania Komisji Rewizyjnej radni otrzymali przed sesją. Następnie zapytał o pytania          
i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Nie było, więc zarządził głosowanie nad podję-
ciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr II/14/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 10.12.2002r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej została podjęta jed-
nogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
8/7/ Uchwała w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i określenia 

przedmiotu jej działania. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i określenia przedmiotu jej dzia-
łania radni otrzymali przed sesją. Następnie zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego pro-
jektu uchwały. Nie było, więc poinformował, iż skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów jest 
następujący. 
1. Kazimierz Dembny, 
2. Ryszard Fornalik, 
3. Andrzej Jęcz, 
4. Kazimierz Józefowski, 
5. Karol Malicki, 
6. Bernard Ptak, 
7. Wiktor Snela, 
8. Stefan Stachowiak, 
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9. Edward Strzymiński.  
Na zakończenie zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr II/15/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 10.12.2002r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu        
i Finansów i określenia przedmiotu jej działania została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
8/8/ Uchwała w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej      

i określenia przedmiotu jej działania.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej i określenia przedmiotu 
jej działania radni otrzymali przed sesją. Następnie zapytał o pytania i wnioski do przedstawio-
nego projektu uchwały. Nie było, więc poinformował, iż skład osobowy Komisji Zdrowia i Poli-
tyki Społecznej jest następujący: 
1. Zygmunt Cichocki, 
2. Jerzy Dolata, 
3. Urszula Iwaszczuk, 
4. Michał Jurga, 
5. Paweł Kaczmarek, 
6. Karol Kopienka, 
7. Mirosława Mueller, 
8. Grzegorz Ratajczak, 
9. Wiktor Snela, 
10. Edward Strzymiński, 
11. Józef Świątkiewicz, 
12. Bernard Turski. 
Na zakończenie zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr II/16/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 10.12.2002r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia       
i Polityki Społecznej i określenia przedmiotu jej działania została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
8/9/ Uchwała w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa, i określenia przedmiotu jej działania.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego              
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,     
i określenia przedmiotu jej działania radni otrzymali przed sesją. Następnie zapytał o pytania       
i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Nie było, więc poinformował, iż skład osobowy 
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa jest następujący: 
1. Zygmunt Cichocki, 
2. Kazimierz Dembny, 
3. Jerzy Dolata, 
4. Ryszard Fornalik, 
5. Urszula Iwaszczuk, 
6. Kazimierz Józefowski, 



 

 

 

12 

7. Michał Jurga, 
8. Karol Kopienka, 
9. Karol Malicki, 
10. Bernard Ptak, 
11. Grzegorz Ratajczak, 
12. Stefan Stachowiak, 
13. Bernard Turski. 
Na zakończenie zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr II/17/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 10.12.2002r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, i określenia przedmiotu jej działania została podjęta jedno-
głośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
8/10/ Uchwała w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Kościańskiego. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie zmiany Statutu Powiatu Kościańskiego radni otrzymali przed sesją. Następnie poprosił Sta-
rostę o przedstawienie projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że zaproponowane w projekcie uchwały wynikają z: 
1) nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym i rozszerzenia kompetencji Rady Powiatu     

o dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciw-
powodziowego powiatu, 

2) dostosowania terminologii do zmienionej ustawy o samorządzie powiatowym, w której wyra-
zy „ wojewódzki komisarz wyborczy” zastąpiono wyrazami „ komisarz wyborczy”, 

3)  podjętej przez Radę Powiatu Kościańskiego:  
- Uchwały Nr XXXVII/300/02 z dnia 26.02.2002 r. w sprawie przekształcenia szkoły za-

sadniczej i szkół średnich wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. F. Ra-
tajczaka w Kościanie oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych im. F. Ratajczaka 
w Kościanie,  

- Uchwały Nr XXXVII/301/02 z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkoły 
zasadniczej i szkół średnich wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Nietąż-
kowie, zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Nietążkowie oraz utworzenia szkół 
ponadgimnazjalnych,   

- Uchwały Nr XLII/355/02 z dnia 17.09.2002 r. w sprawie nadania Zespołowi Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Nietążkowie imienia Jana Kasprowicza, 

4) dokonanych zmian w strukturze organizacyjnej Inspekcji Sanitarnej poprzez wyłączenie in-
spekcji sanitarnej z administracji zespolonej oraz zmiany zasad powoływania inspektorów 
sanitarnych poprzez przejęcie uprawnienia do powoływania powiatowych i granicznych in-
spektorów sanitarnych przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 

Poinformował również, że zwiększenie liczby członków Zarządu oraz nawiązanie stosunku pracy 
z etatowym członkiem Zarządu nie wpłynie na wzrost funduszu wynagrodzeń. Etatowy członek 
Zarządu przejmie m. in. obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały.  
Radny Jerzy Dolata poprosił o wyjaśnienie zapisu „Zaproponowane w projekcie uchwały posta-
nowienia dotyczące organizacji wewnętrznej i trybu pracy zarządu są wyrazem woli radnych 
powiatu o zwiększenie liczby członków zarządu do pięciu.”. Zapytał o podstawę tego zapisu. 
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Zwrócił uwagę, że poprzedni Zarząd początkowo pracował w składzie 5-osobowym. Pod koniec 
kadencji skład Zarządu zmniejszył się do 4 członków i dobrze sobie radził. Stwierdził, że zwięk-
szenie liczby członków Zarządu jest nieuzasadnione.  
Radna Urszula Iwaszczuk stwierdziła, że ją również intryguje powyższy zapis. Początkowo Za-
rząd I kadencji pracował w składzie 5-osobowym. Był to jednak okres organizacji powiatu oraz 
Starostwa. Po rezygnacji Pana Karola Malickiego wszyscy głosowali za zmniejszeniem liczby 
członków Zarządu. Nie rozumie również faktu nie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dy-
rektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie. Dodała, że uważa, iż jest to bardzo dziwne. 
Starosta zwrócił uwagę, że w I kadencji zmiana liczby członków była zaproponowana przez Za-
rząd. Teraz również Zarząd przedstawia Radzie swoją propozycję związaną z określeniem liczby 
jego członków i prośbą o jej akceptację. Dodał, że Zarząd prowadził w tej sprawie konsultację z 
częścią radnych. Ich opina w tej sprawie była pozytywna.  
Radny Jerzy Dolata zgłosił wniosek o wykreślenia z projektu uchwały punktów dotyczących 
zwiększenia liczby członków Zarządu oraz o przeanalizowanie tej kwestii na posiedzeniach Ko-
misji Rady.  
Radny Karol Malicki powiedział, że pracował w Zarządzie i wie, iż Starosta ma prawo do propo-
nowania zmiany liczby członków Zarządu. Popiera jednak wniosek radnego Jerzego Dolaty, po-
nieważ ta kwestia powinna być przedyskutowana ze wszystkimi radnymi.  
Wicestarosta odwołując się do przeszłości zwrócił uwagę, że kiedy Pan Karol Malicki został 
Przewodniczącym Rady Starosta w ciągu miesiąca mógł przedstawić innego kandydata do peł-
nienia tej funkcji. Jednak wolą Zarządu Powiatu było zmniejszenie liczby członków Zarządu, co 
też zrobiono. 
Radna Mirosława Mueller nawiązując do wypowiedzi Wicestarosty powiedziała, że Zarząd Po-
wiatu I kadencji swoją decyzję uzasadnił m. in. zmniejszeniem liczby radnych w następnej ka-
dencji. Dodała, że zastanawia się, czy decyzja obecnego Zarządu o zwiększeniu liczby jego 
członków nie jest konsekwencją porozumienia związanego z wyborem Starosty i Wicestarosty. 
Zapytała, czy nie obiecano komuś stanowiska etatowego członka Zarządu?  
Starosta powiedział, że kwestia ukonstytuowania się Zarządu jest wolą samego Zarządu. Podob-
nie jest w przypadku konstytuowania się Komisji Rady. Decyzję o wstąpieniu do danej Komisji 
podejmują sami zainteresowani. Ponownie zwrócił uwagę na fakt nie zwiększenia funduszu wy-
nagrodzeń, w związku z nawiązaniem stosunku pracy z etatowym członkiem Zarządu. Dodał 
również, że nieważne ilu jest członków Zarządu 3, 4 czy 5, ale to czy dobrze będzie pracował.  
Radny Jerzy Dolata ponowił swój wniosek o wykreślenie z projektu uchwały punktów związa-
nych ze zwiększeniem liczby członków Zarządu. 
Radny Karol Malicki poprosił, aby nie zmuszano ich do głosowania przeciwko przyjęciu całej 
uchwały. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem zgłoszonego wniosku. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, 13 głosami przeciw, przy 6 głosach 
za wniosek radnego Jerzego Dolaty o wykreślenie z projektu uchwały punktów związanych ze 
zwiększeniem liczby członków Zarządu został oddalony. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad pod-
jęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, 13 głosami za, przy 6 głosach prze-
ciwnych uchwała nr II/18/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10.12.2002r. w sprawie zmiany 
Statutu Powiatu Kościańskiego została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 
protokołu. 
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8/11/ Uchwała w sprawie: wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego do 
dokonywania czynności określających termin i miejsce wykonywania zadania oraz miej-
scowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego 
Rady. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego do dokonywania czynności 
określających termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończe-
nia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady radni otrzymali przed sesją. Do 
materiałów dołączony został ujednolicony tekst uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia 
zasad ustalania wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Po-
wiatu Kościańskiego. Następnie zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwa-
ły. Nie było, więc zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr II/19/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 10.12.2002r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Kościańskiego do dokonywania czynności określających termin i miejsce wykonywania zadania 
oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczące-
go Rady została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
8/12/ Uchwała w sprawie: delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radni otrzymali przed 
sesją. Następnie poprosił Starostę o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta Kościański Pan Andrzej Jęcz poinformował, że ustawa o samorządzie powiatowym        
z dnia 5 czerwca 1998 roku nałożyła na starostę obowiązek powołania Komisji Bezpieczeństwa     
i Porządku. Powyższą Komisję tworzy się w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzch-
nictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach   
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.  
Zgodnie z przepisami prawa w skład Komisji wchodzą: 
1) Starosta jako Przewodniczący Komisji, 
2) dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu, 
3) trzy osoby powołane przez Starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach 

będących przedmiotem prac Komisji oraz cieszących się wśród miejscowej społeczności oso-
bistym autorytetem i zaufaniem publicznym, w szczególności przedstawicieli samorządów 
gminnych, organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących 
się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu, 

4) dwóch przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Powiatowego Policji. 
W pracach Komisji uczestniczy także prokurator wskazany przez właściwego prokuratora okrę-
gowego. Ponadto Starosta może powołać do udziału w pracach Komisji z głosem doradczym 
funkcjonariuszy i pracowników innych niż Policja powiatowych służb, inspekcji i straży oraz 
pracowników innych organów administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu porząd-
ku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. Kadencja Komisji trwa 3 lata.    
W związku z wygaśnięciem mandatów radnych i ustaniem ich członkostwa w Komisji oraz do-
konanym wyborem nowej Rady Powiatu Kościańskiego niezbędne jest wydelegowanie dwóch 
radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.  
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Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji Bezpieczeństwa      
i Porządku. 
Radna Urszula Iwaszczuk zgłosiła kandydaturę Pana Stefana Stachowiaka. 
Pan Stefan Stachowiak wyraził zgodę na kandydowanie. 
Wiceprzewodniczący Rady Pan Kazimierz Józefowski zgłosił kandydaturę Pana Grzegorza Ra-
tajczaka. 
Pan Grzegorz Ratajczak wyraził zgodę na kandydowanie.  
Przewodniczący Rady zapytał o inne kandydatury. Nie było, więc zarządził głosowanie nad przy-
jęciem zgłoszonych kandydatów. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, zgłoszone kandydatury Pana Stefana 
Stachowiaka i Grzegorza Ratajczaka zostały przyjęte jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Nie 
było, więc zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr II/20/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 10.12.2002r. w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpie-
czeństwa i Porządku została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejsze-
go protokołu. 
 
8/13/ Uchwała w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do 

Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do Stowarzyszenia „Wiel-
kopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”  radni otrzymali przed sesją. Następ-
nie poprosił Starostę o przedstawienie projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że I kadencji Rady Powiat Kościański w Stowarzyszeniu reprezentował 
Wicestarosta. W związku z wyborem nowego Wicestarosty Zarząd Powiatu proponuje wprowa-
dzić przedstawioną w projekcie uchwały zmianę.  
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały.  
Radna Urszula Iwaszczuk zapytała czy reprezentacja Powiatu Kościańskiego w Stowarzysze-
niach jest przypisana do stanowiska. 
Starosta odpowiedział, że nie, chociaż w tym przypadku tak jest. Dodał, że radny Stefan Stacho-
wiak reprezentuje Powiat w innych dwóch Stowarzyszeniach i Zarząd Powiatu nie proponuje 
żadnych zmian.   
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad pod-
jęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr II/21/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 10.12.2002r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu 
Kościańskiego do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządo-
wych” została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
 
 
 
8/14/ Uchwała w sprawie: zmiany uchwały sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Pol-

skich. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego               
w sprawie zmiany uchwały sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich radni otrzyma-
li przed sesją. Następnie poprosił Starostę o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że jest to sytuacja podobna. W związku z tym, że Powiat Kościański      
w Związku reprezentował Starosta Zarząd Powiatu proponuje wprowadzić przedstawioną zmia-
nę. 
Przewodniczący rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały.  
Radna Urszula Iwaszczuk stwierdziła, że nie jest to podobna sytuacja, ponieważ w uchwale Rady 
Powiatu Kościańskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do Stowarzyszenia 
„Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”  nie ma słowa „Wicestarosta”. 
Natomiast w uchwale Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przystąpienia do Związku Powia-
tów Polskich zapisano „Starosta Kościański”. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad pod-
jęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr II/22/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 10.12.2002r. w sprawie zmiany uchwały sprawie przystąpienia do Związku 
Powiatów Polskich została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 
protokołu. 
 
8/15/ Uchwała w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do 

Stowarzyszenia Powiatów Regionu Środkowej Wielkopolski. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego               
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do Stowarzyszenia 
Powiatów Regionu Środkowej Wielkopolski radni otrzymali przed sesją. Następnie poprosił Sta-
rostę    o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że jest to sytuacja podobna i Zarząd Powiatu proponuje desygnować do 
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Powiatów Regionu Środkowej Wielkopolski 
Pana Edwarda Strzymińskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego oraz Pana An-
drzeja Jęcza – Starostę Kościańskiego. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Nie 
było, więc zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr II/23/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 10.12.2002r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu 
Kościańskiego do Stowarzyszenia Powiatów Regionu Środkowej Wielkopolski została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę. Po przerwie  
wznowił obrady. 
 
8/16/ Uchwała w sprawie: wynagrodzenia Starosty Kościańskiego.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego              
w sprawie wynagrodzenia Starosty Kościańskiego radni otrzymali przed sesją. Poinformował, że 
zaproponowane w projekcie uchwały jest niższe od poprzedniego o około 800 zł. Następnie za-
pytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały.  
Radna Urszula Iwaszczuk poinformowała, że w „Gazecie Samorządu i Administracji”                 
(2 - 15.12.2002r.) na stronie 33 w dziale „Prawo Pracy” przedstawiono orzecznictwo Naczelnego 
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Sądu Administracyjnego w sprawie dodatku specjalnego. Zgodnie z tym orzeczeniem samorządy 
nie ma kompetencji do przyznawania dodatku specjalnego. Dotyczy to § 3. W związku z tym 
zapytała czy Rada Powiatu może przyznać powyższy dodatek? 
Radny Jerzy Dolata powiedział , że Przewodniczący Rady poinformował Radę, że zaproponowa-
ne uposażenie Starosty jest niższe od poprzedniego. W związku z tym zapytał o składniki wyna-
grodzenia, które zostały zmniejszone. 
 Przewodniczący Rady odpowiedział, że zmniejszenie nastąpiło we wszystkich składnikach wy-
nagrodzenia. 
Radny Jerzy Dolata poprosił o uzasadnienie przyznanego dodatku specjalnego. 
Przewodniczący Rady poinformował, iż uważa, że funkcja Starosty jest funkcją wysoce odpo-
wiedzialną. Myśli, że powierzenie stanowiska Starosty jest pierwszym elementem mówiącym     
o dużej odpowiedzialności, którą ta osoba musi posiadać. Zadania, które będzie realizować Po-
wiat wymagają od Starosty dużego wysiłku oraz czasu. Rozpoczyna się dopiero kadencja i z du-
żym zaufaniem przedstawia w tym punkcie propozycję tego dodatku. Zauważył, że dodatek 
przyznawany jest na rok. Zatem zawsze istnieje możliwość skorygowania tego dodatku, jeżeli 
byłaby sytuacja, która by wskazywała, że realizacja przedstawionego programu Starosty jest nie-
właściwa. Zawsze będzie to sprawa osądu, czy przedstawiony program jest wartościowy, ambit-
ny, czy nie. Dlatego też pozwolił sobie zaproponować taką wielkość dodatku. Następnie poprosił 
radnych o akceptację przedstawionej propozycji.  
Wicestarosta Michał Jurga w nawiązaniu do przedstawionego przez radną Urszulę Iwaszczuk 
artykułu powiedział, że jest znana ta informacja. Jednak kontrolę nad przestrzeganiem prawa 
przez samorządy powiatowe sprawuje Wojewoda. Jeśli Wojewoda zgadza się z orzeczeniem 
NSA to w trybie nadzoru tą uchwałę Rady uchyli.  
Radna Urszula Iwaszczuk powiedziała, że zgodnie z ustawą dodatek specjalny ze względów ce-
lowościowych powinien być przyznawany pracownikom, którzy mają szczególnie odpowiedzial-
ne obowiązki lub wykazują ponad przeciętną inicjatywę i wyróżniają się wynikami pracy. Staro-
sta dopiero niedawno został wybrany. Jest przeświadczona, że będzie działał dobrze. Jednak nie 
wie, czy Rada w tej chwili ma przyznać ten dodatek.  
Wicestarosta zwrócił uwagę, że 4 lata temu nikt nie protestował, gdy Rada ustalała dla poprzed-
niego Starosty wynagrodzenie, które wynosiło wtedy około 11.000 zł. brutto. Zaproponował, aby 
ostateczne rozstrzygnięcie w tej kwestii pozostawić Wojewodzie.  
Radny Jerzy Dolata powiedział, że uzasadnienie Wicestarosty jest dobre. Dodał, że mimo, iż wy-
jaśnienie związane z przyznanym dodatkiem specjalnym zostało przedstawione „na okrągło” to je 
przyjmuje. 
Radca prawny Pan Maciej Matuszewski w nawiązaniu do orzeczenia NSA powiedział, że nie zna 
tego orzeczenia, ponieważ niedawno się ukazało. Niemniej każde orzeczenie NSA dotyczy kon-
kretnej sprawy i tylko ją rozstrzyga. Inaczej jest w przypadku orzeczeń Sądu Najwyższego. Te 
orzeczenia obowiązują wszystkich. Dlatego też nie można powoływać się na orzeczenie NSA.   
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad pod-
jęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, 12 głosami za, przy 7 głosach 
wstrzymujących się uchwała nr II/24/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10.12.2002r.           
w sprawie wynagrodzenia Starosty Kościańskiego została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
 
8/17/ Uchwała w sprawie: zmiany uchwały XXXV/272/01 z dnia 27.12.2001 r. w sprawie budże-

tu powiatu kościańskiego na 2002 r. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie zmiany uchwały XXXV/272/01 z dnia 27.12.2001 r. w sprawie budżetu powiatu kościań-
skiego na 2002 r. radni otrzymali przed sesją. Następnie poprosił Starostę o przedstawienie po-
wyższego projektu uchwały. 
Starosta poprosił Skarbnika powiatu o przedstawienie zmian zaproponowanych w projekcie 
uchwały. 
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch poinformowała, że: 
1. Na podstawie podpisanej umowy o dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Powiatem Kościańskim zwiększa się budżet 
powiatu o następujące pozycje: 
- 10.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja kotłowni węglowej 

wraz z instalacją c.o. w Lecznicy dla zwierząt w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 52” (In-
spekcja Weterynaryjna). Łącznie ze środków Funduszu na zadanie zapisana jest kwota 
50.000 zł, 

- 9.954 zł z przeznaczeniem na prace renowacyjne drzewostanu w zabytkowym parku        
w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach. 

2. Na mocy umowy o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłą-
czenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zawartej pomiędzy Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a Powiatem Kościańskim, zwiększa się budżet 
powiatu o kwotę 12.000 zł . 

3. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w dziale 853 – Opieka społeczna, rozdz. 85302 – 
Domy pomocy społecznej, o kwotę 6.750 zł. Środki planuje się pozyskać ze sprzedaży napę-
du schodowego wózka inwalidzkiego oraz pieca z palnikiem olejowym w DPS Jarogniewice i 
przeznaczyć na zakup i montaż wymiennika ciepłej wody oraz zakup komputera.  

4. Zaplanowane odsetki od środków na rachunkach bankowych ujęte dotychczas w planach po-
wiatowych funduszy (Zał. nr 3 i 4) zasilają budżet powiatu. Zwiększono również planowane 
przychody tych funduszy:  
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 

15.000 zł, 
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 24.000zł. 

5. W wyniku dokonanej kalkulacji wpływów z opłat komunikacyjnych zwiększeniu ulegają 
planowane do końca roku dochody z tego tytułu o kwotę 250.000 zł. Przeszacowano również 
prognozowane dochody własne z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jed-
nostek organizacyjnych oraz innych wpływów. 

6. Uzupełniono niedobór środków na fundusz wynagrodzeń dla pracowników szkół prowadzo-
nych przez powiat kościański, w tym: 
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie – 18.100 zł, 
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie – 15.228 zł 
- Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie – 7.720 zł 
Ponadto zwiększono środki na wydatki bieżące: ZSP w Kościanie 29.800, ZSP                       
w Nietążkowie – 10.400 zł, ZSSp. w Kościanie – 1.000 zł. 

7. Zwiększono planowaną rezerwę ogólną o kwotę 135.812 zł. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały.  
Radny Stefan Stachowiak zainteresował się zwiększeniem wydatków w Starostwie o kwotę 
65.000 zł. 
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Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że jest to kwota związane z kosztem uzyskania dochodów przez 
Wydział Komunikacji i Dróg.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad pod-
jęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr II/25/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 10.12.2002r. w sprawie zmiany uchwały XXXV/272/01 z dnia 27.12.2001 
r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2002 r. została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 
 
Salę obrad opuścił radny Kazimierz Dembny. W dalszej części obrad uczestniczyło 18 radnych. 
 
8/18/ Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XL/332/02 z dnia 

28.05.2002 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok zmienionej uchwałą Rady Powiatu 
Kościańskiego Nr XII/358/02 z dnia 17.09.2002 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 
XL/332/02 z dnia 28.05.2002 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powia-
towego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok.  

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego               
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XL/332/02 z dnia 28.05.2002 roku 
w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska      
i Gospodarki Wodnej na 2002 rok zmienionej uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego Nr 
XII/358/02 z dnia 17.09.2002 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/332/02 z dnia 28.05.2002 
roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok radni otrzymali przed sesją. Następnie poprosił Starostę     
o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że zmiany wprowadzone w tym projekcie uchwały powiązane są ze 
zmianami wprowadzonymi uchwałą nr II/26/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10.12.2002r. 
w sprawie zmiany uchwały XXXV/272/01 z dnia 27.12.2001 r. w sprawie budżetu powiatu ko-
ściańskiego na 2002 r. w części dotyczącej Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej na 2002 rok. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Nie 
było, więc zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr II/26/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 10.12.2002r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr 
XL/332/02 z dnia 28.05.2002 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok zmienionej uchwałą Rady Po-
wiatu Kościańskiego Nr XII/358/02 z dnia 17.09.2002 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 
XL/332/02 z dnia 28.05.2002 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 
 
 
9. Odpowiedzi na zapytania. 
 
Przewodniczący Rady zapytał o odpowiedzi na zgłoszone zapytania. Nie było. 
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10. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący Rady zapytał o wnioski i oświadczenia radnych. 
Starosta poinformował, że do materiałów do sesji zostały dołączone wykazy obowiązujących 
uchwał Rady i Zarządu Powiatu Kościańskiego podjętych w I kadencji Rady. Wykazy stanowią 
załączniki nr 23 i 24 do niniejszego protokołu. Zbiór uchwał znajduje się w Biurze Rady. Dodał, 
że zostanie rozważona możliwość przekazania obowiązujących uchwał na CD –ROM-ie.  
Radny Jerzy Dolata powiedział, że przekazanie tych materiałów oraz poradnika dla radny było 
dobrym pomysłem. Ponadto poinformował, że ukazało się „Vademecum radnego” Wydawnictwa 
WIGGER. Zaproponował zamówić powyższe wydanie w przypadku stwierdzenia, iż przyda się 
ono radnym. 
Wicestarosta Kościański powiedział, że w trakcie omawiania projektu uchwały w sprawie zmian 
Statutu Powiatu Kościańskiego nikt nie miał racji, ponieważ na początku był 6 członków Zarzą-
du, a później 5. 
Wiceprzewodniczący Rady Pan Kazimierz Józefowski powiedział, że Rada Powiatu I Kadencji 
podjęła uchwałę Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego 
do Stowarzyszenia miast i gmin położonych przy drodze ekspresowej Poznań – Wrocław „Piąt-
ka”. Celem utworzenia tego Stowarzyszenia było m.in. pozyskanie przychylności władz do utwo-
rzenia drogi ekspresowej. Chciał również zapytać Posła na Sejm RP Pana Tadeusza Mylera, czy 
pozyskał jakąś przychylność władz w tej kwestii. Dodał, że skoro go nie ma zwróci się do niego 
na piśmie. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Kaczmarek zwrócił uwagę, że Statutu Powiatu 
Kościańskiego zobowiązuje Komisję Rewizyjną do przedłożenia Radzie Powiatu, w terminie do 
dnia 30 listopada danego roku, planu kontroli na rok następny. W związku z powyższym zapytał 
o termin  przedłożenia Radzie Powiatu planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2003. 
Przewodniczący Rady odpowiedział, że Komisja mogłaby powyższy plan przedłożyć Radzie do 
30 grudnia 2002 roku. 
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Mirosława Mueller zaproponowała, aby Prze-
wodniczący Komisji w dniu dzisiejszym wyznaczył termin I posiedzenia Komisji.      
Przewodniczący Rady przypomniał o złożeniu oświadczeń majątkowych do dnia 19 grudnia br. 
Realizując uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie powołania składów osobowych 
Komisji oraz ze względu na trwające prace nad projektem budżetu powiatu kościańskiego na rok 
2003 ustalił terminy posiedzeń Komisji. 
1. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 11.12.2002 r. o godz. 17.00 
2. Posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbędzie się 13.12.2002 r. o godz. 17.00 
3. Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odbędzie się 16.12.2002 r. 

o godz. 17.00. 
Poinformował, że porządek posiedzeń będzie obejmował: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór Przewodniczącego Komisji. 
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 
4. Analiza projektu budżetu na rok 2003. 
5. Wnioski i zapytania radnych. 
6. Zamknięcie obrad. 
Na zakończenie poinformował radnych, że posiedzenie Rady Powiatu dotyczące przyjęcia budże-
tu powiatu na rok 2003 odbędzie się w dniu 30 grudnia 2002 r. 
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11. Zakończenie. 
 

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