
PROTOKÓŁ NR IV/03 
 
 
z IV sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się 04.02.2003r. w sali Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 do 20.00.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego Pan Edward 
Strzymiński. Powitał wszystkich radnych przybyłych na sesję, zaproszonych gości, mieszkań-
ców powiatu, Pana Starostę, członków Zarządu, pracowników Starostwa i jednostek organi-
zacyjnych Powiatu oraz przedstawicieli prasy. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do ni-
niejszego protokołu. Stwierdził, że na 19 radnych w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi 
więcej niż połowę ogólnej liczby radnych i zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Powiatu Kościań-
skiego podejmowane uchwały będą prawomocne. Swoją nieobecność usprawiedliwił radny 
Bernard Turski.  

 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miej-
scu posiedzenia IV sesji otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały związane         
z problematyką posiedzenia. Następnie zapytał o wnioski do porządku obrad. Nie było, więc 
przedstawił porządek obrad obejmujący: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu z III sesji Rady Powiatu. 
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. 
7. Zapytania radnych. 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:  

1) zmiany uchwały nr III/30/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu powiatu 
kościańskiego na 2003 rok, 

2) przyjęcia pomocy finansowej w 2003 roku, 
3) zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska      

i Gospodarki Wodnej na 2003 rok, 
4) zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2003, 
5) zbycia gruntu rolnego położonego w Nietążkowie i w Śmiglu, 
6) sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śmiglu przy ul. Szkolnej nr 2 i ustalenia 

zasady jego sprzedaży, 
7) ustanowienia stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu 

Kościańskiego oraz określenia zasad jego udzielania, 
8) przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ze-

społu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2002 rok,  
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9) zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr III/31/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku   
w sprawie odwołania i powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kościanie, 

10) zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej      
w Kościanie i zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Ze-
społu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, 

11) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 
2002 rok, 

12) przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie ograniczenia uprawnień 
samorządu powiatowego w zakresie zwierzchnictwa nad Policją, 

13) wygaśnięcia mandatu radnego. 
9. Odpowiedzi na zapytania. 
10. Wnioski i oświadczenia radnych. 
11. Zakończenie sesji  
 
3. Przyjęcie protokółu z III sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z III sesji Rady Powiatu 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 odczytywa-
nia.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, protokół z III sesji Rady Powiatu 
Kościańskiego został przyjęty jednogłośnie. 
 
4. Informacja przewodniczącego rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.  

 
Przewodniczący Rady powiedział, że na III sesji Rada Powiatu Kościańskiego zleciła mu realiza-
cję uchwały Nr III/32/02 w sprawie zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 
2003. W związku z powyższym przekazał w/w uchwałę Komisji Rewizyjnej. Ponadto poinfor-
mował, że w okresie międzysesyjnym brał udział w: 
- obchodach XX-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Żeńcy Wielkopolscy w Nietążkowie, które odby-

ły się w dniu 04.01.2003 roku, 
- w XVII Kościańskim Koncercie Noworocznym, który odbył się 05.01.2003 roku, 
- Mistrzostwach Powiatu Kościańskiego Mężczyzn w Nietążkowie, które odbyły się 11.01.2003 

roku, 
- spotkaniu Noworocznym w Urzędzie Gminy Kościan, które odbyło się 22.01.2003 roku,  
- czterech posiedzeniach Zarządu Powiatu w dniach 8, 15, 24 i 31.01.2003 roku. 
Dodał również, że w każdą środę w godzinach od 17.00 do 19.00 wspólnie z Wiceprzewodniczą-
cymi Rady Powiatu pełnił dyżur dla mieszkańców Powiatu. 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 2 do 
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niniejszego protokołu. Następnie zapytał o pytania i wnioski do złożonego sprawozdania.  Wobec 
braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował przejść do następnego punktu ob-
rad. 

 
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 3 do 
niniejszego protokołu. Natomiast uzupełnienie do przedłożonego sprawozdania radni otrzymali 
przed sesją. Uzupełnienie do sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Na-
stępnie zapytał o pytania i wnioski do złożonego sprawozdania. 
Radny Karol Malicki poprosił o przedstawienie dodatkowych informacji związanych z podję-
ciem: 
- uchwały nr 5/14/03 w sprawie rozwiązania umowy najmu na lokal mieszkalny położony       

w Kościanie przy ul. Kaźmierczaka 41, 
- uchwały nr 5/15/03 w sprawie umorzenia wierzytelności powstałych z tytułu najmu lokalu 

przy ulicy Kaźmierczaka nr 41 w Kościanie, 
- uchwały nr 5/16/03 w sprawie umorzenia wierzytelności powstałych z tytułu najmu lokalu 

użytkowego oraz gruntu w Kościanie przy ulicy Młyńskiej, 
- uchwały nr 8/29/03w sprawie zmiany uchwały nr 3/6/02 Zarządu Powiatu Kościańskiego      

z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek za korzystanie z pomieszczeń hali 
sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie. 

Starosta poinformował, że: 
1) Uchwała Zarządu Powiatu Kościańskiego w sprawie rozwiązania umowy najmu na lokal 

mieszkalny położony w Kościanie przy ul. Kaźmierczaka 41 została podjęta na wniosek na-
jemców. Lokal mieszkalnym zajmowały dwie osoby – wychowankowie dawnego Rodzinne-
go Domu Dziecka. Obecnie kobieta na stałe mieszka w Niemczech, a mężczyzna wyraził 
zgodę i zamieszkał w jednym z pokoi mieszkania chronionego w Kiełczewie. Ponadto Za-
rząd Powiatu podjął decyzję w sprawie przekazania całej nieruchomości w trwały zarząd 
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. 

2) Uchwała Zarządu Powiatu Kościańskiego w sprawie umorzenia wierzytelności powstałych    
z tytułu najmu lokalu przy ulicy Kaźmierczaka nr 41 w Kościanie dotyczy powyższego loka-
lu. Najemcy zalegali z opłatami za czynsz i opłaty eksploatacyjne. Następnie poprosił Skarb-
nika Powiatu o podanie wielkości kwoty, która została umorzona. 

Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch poinformowała, że całe zadłużenie wraz z odsetkami 
wynosiło 3.307,80 zł. Natomiast zadłużenie wraz z odsetkami najemcy lokalu użytkowego oraz 
gruntu w Kościanie przy ulicy Młyńskiej wynosiło 5.419,20 zł.  
Starosta nawiązując do informacji Skarbnika Powiatu o zadłużeniu najemcy lokalu użytkowego 
oraz gruntu w Kościanie przy ulicy Młyńskiej, powiedział, że najemca z wnioskiem o umorzenie 
wierzytelności zwrócił się do Zarządu Powiatu poprzedniej kadencji. Swój wniosek umotywował 
faktem dużej straty finansowej wynikającej z nie dopełnienia przez dużego kontrahenta wszyst-
kich zobowiązań. Umorzenie dotyczy wierzytelności za trzy miesiące 2002 roku, tj. czerwiec, 
lipiec i sierpień. Następne należności były i są przekazywane w ustalonym terminie. Ponadto 
wnioskodawca zobowiązał się do zatrudnienia dodatkowych osób, co zostało spełnione. Dodał, 
że decyzja o umorzeniu powstałych wierzytelności była podyktowana względami społecznymi. 
Wyjaśniając kwestię podjęcia uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany 
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uchwały nr 3/6/02 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie usta-
lenia stawek za korzystanie z pomieszczeń hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie Starosta powiedział, że w uchwale jednoznacznie 
stwierdzono, że wszystkie ustalone stawki za korzystanie z pomieszczeń hali sportowej obejmują 
koszty eksploatacyjne i podatek VAT. 
Przewodniczący Rady zapytał, czy przedstawione wyjaśnienia są wystarczające? 
Radny Karol Malicki odpowiedział, że tak. Dodał, że chciałby poznać skład zespołu opiniującego 
powołanego uchwałą nr 7/25/03 w sprawie powołania zespołu osób opiniujących złożone oferty 
na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczących prowadzenia placówek opiekuń-
czo-wychowawczych wsparcia dziennego – świetlic. 
Starosta poinformował, że do składu zespołu opiniującego zostali powołani Pan Michał Jurga, 
Pani Grażyna Talarczyk oraz Pani Renata Smelkowska ze Stowarzyszenia „Jesteśmy wśród 
Was”. 
Więcej pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zaproponował przejść do następnego punktu 
obrad.  
 
7. Zapytania radnych. 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radych, czy są pytania?  
Radny Jerzy Dolata powiedział, że na sesji, która była na początku grudnia 2002 roku poprosił, 
by Przewodniczący Zarządu przedłożył na piśmie program swojego działania. Do dnia dzisiej-
szego tego niż zrobił. W związku z powyższym zgłosił wniosek formalny o złożenie takiego pro-
gramu na piśmie, aby radni nie musieli informacji o tym programie szukać w prasie. 
Starosta powiedział, że program swego działania przedstawił na sesji Rady Powiatu. Nie jest to 
jednak dokument. Są to kwestie, które znajdą się w polu działania Zarządu Powiatu. Gdyby był 
to dokument musiałby zostać zaopiniowany przez Komisje oraz przyjęty przez Radę Powiatu.    
W protokole z posiedzenia Rady działania te zostały przedstawione. Również w prasie przedsta-
wiono informację, którą nagrano podczas obrad Rady.  
Radny Jerzy Dolata stwierdził, że tym bardziej radni powinni otrzymać program działania Staro-
sty na piśmie. Zaznaczył, że nie ma się czego wstydzić. 
Starosta odpowiedział, że on się swego wystąpienia nie wstydzi. Dodał, że jeżeli Pan Dolata so-
bie życzy to artykuł z prasy zostanie skserowany i mu przekazany. 
Radny Jerzy Dolata stwierdził, że radni nie powinni sięgać do prasy. Przewodniczący Zarządu 
winien swój program działania przekazać radnym na piśmie. 
Radny Karol Malicki stwierdził, że program działania został przedstawiony w protokole. Zapro-
ponował, by wszyscy zainteresowani otrzymali wyciąg z protokołu z obrad Rady Powiatu doty-
czący tej kwestii. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy zainteresowani otrzymają tą informacje. Następnie 
zapytał o inne pytania i wnioski radnych. 
Radny Karol Malicki poprosił o udzielenie mu na piśmie odpowiedzi na pytanie, czym kierował 
się Zarząd Powiatu wprowadzając zmiany do uchwały nr 34/102/99 Zarządu Powiatu Kościań-
skiego z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie wydzierżawianie, wynajmowania i użyczenia mie-
nia powiatu pozostającego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu na okres do 
lat 3? 
Radny Kazimierz Józefowski powiedział, że w związku z trudną sytuacją rolników ma pytanie do 
Zarządu Powiatu Kościańskiego. Zapytał, czy Zarząd prowadził jakieś rozmowy w tej sprawie 
oraz jakie decyzje w tej sprawie podjęto?  
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Starosta powiedział, że obecnie sytuacja rolników jest bardzo trudna. Około 40 % mieszkańców 
Powiatu Kościańskiego zajmuje się rolnictwem, Nie jest, więc to sprawa obojętna dla Zarządu 
Powiatu. Poinformował, że ze swojej strony był inicjatorem spotkania wszystkich zainteresowa-
nych grup zajmujących się rolnictwem. Powstało wtedy nieformalne Forum Rolnicze Powiatu 
Kościańskiego. W jego skład weszli przedstawiciele dwóch związków zawodowych działających 
wśród rolników, tj. Związku Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Związku Zawodowego Samo-
obrona, przedstawiciele rolników z Powiatu Kościańskiego wchodzący w skład Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej. Trzecie spotkanie przedstawicieli Forum odbędzie się 05.02.2003 roku. Na wcze-
śniejszych spotkaniach przyjęto stanowisko wyrażające troskę obecną sytuacją rolnictwa, które 
zostało skierowane do Wicepremiera Kalinowskiego. Powyższe stanowisko do wiadomości 
otrzymali: Komisja Rolnictwa w Parlamencie, Przewodniczący Klubów Posłów i Senatorów      
w Parlamencie, Samoobrona oraz Polskie Stronnictwo Ludowe.  Dodał, że zgodnie z informacją 
Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, odbywające się na terenie Powiatu protesty rolników 
przebiegają w sposób pokojowy. Na najbliższym spotkaniu zostanie podjęta decyzja o dalszym 
działaniu. 
Radny Kazimierz Józefowski zaproponował do tych prac włączyć Posła RP Pana Tadeusza My-
lera. 
Radna Urszula Iwaszczuk stwierdziła, iż ma nadzieję, iż Starosta dba w podobny sposób o pozo-
stałe 60 % mieszkańców. Zwróciła uwagę, że wielu z nich jest również w trudnej sytuacji.  
Starosta odpowiedział, że te sprawy są mu również bardzo bliskie. Z jego inicjatywy powstało 
Forum Gospodarcze Powiatu Kościańskiego. Dodał, że w aktywny sposób uczestniczył w spo-
tkaniu z przedstawicielami Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych, na którym reprezentował 
wszystkie Starostwa z Województwa w negocjacjach dotyczących zabezpieczenia środków dla 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Początkowo proponowana przez WRKCh wielkość 
była nie do przyjęcia. Zakłady opieki zdrowotnej chciały, aby te środki były na poziomie roku 
2002. W wyniku przeprowadzonych negocjacji kontralty zostaną podpisane na tym właśnie po-
ziomie. Zaznaczył jednak, że pytanie radnego Kazimierza Józefowskiego dotyczyło trudnej sytu-
acji rolników i to przedstawił. Dodał, że oni są w najgorszej sytuacji i dlatego też należy w spo-
sób szczególny zwrócić uwagę na tą sferę życia mieszkańców Powiatu Kościańskiego. 
Radny Bernard Ptak poinformował, że rolnicy przeprowadzą manifestację przed biurami posel-
skimi Pana Tadeusza Mylera.  
Przewodniczący Rady wobec braku dalszych pytań zaproponował przejść do następnego punktu 
obrad. 
 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
8/1/ Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/30/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie 

budżetu powiatu kościańskiego na 2003 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego              
w sprawie zmiany uchwały nr III/30/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu powiatu 
kościańskiego na 2003 rok radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił Starostę        
o przedstawienie projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że zaproponowane zmiany dotyczą: 
- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu kościańskiego o kwotę 

36.000 zł., które Powiat otrzymał na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw 
rolnych i prowadzenie upraw leśnych, 
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- dokonania przeniesień w planie wydatków, polegających na przeniesieniach pomiędzy dzia-
łami i paragrafami klasyfikacji w działach: oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wy-
chowawcza.  

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski powiedział, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnosi o jej podjecie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr IV/33/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/30/02 z dnia 30 grudnia 
2002 roku w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2003 rok została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
8/2/ Uchwała w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej w 2003 roku.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie przyjęcia pomocy finansowej w 2003 roku radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie 
poprosił Starostę o przedstawienie projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że Rada Miejska Krzywinia w swoim budżecie na rok 2003 zabezpieczy-
ła środki w wysokości 150.000 zł. na kontynuację zadania na drodze powiatowej Zgliniec – Jur-
kowo. Do zrobienia pozostał drugi odcinek drogi o długości 1300 metrów. Dokumentacja na wy-
konanie tego zadania jest już przygotowana. Dodał, że Powiat wystąpi o dofinansowanie tego 
zadania ze środków SAPARD-u. Zaznaczył, że mimo upływu terminu składania wniosków, Po-
wiat ma szanse na otrzymanie powyższych środków.  
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski powiedział, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnosi o jej podjecie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały.  
Radny Karol Malicki zapytał, czy Zarząd Powiatu przewiduje współpracę z samorządami gmin-
nymi, które przekażą ze swoich budżetów środki na realizacje zadań na drogach powiatowych. 
Starosta poinformował, że na ostatnim posiedzeniu w dniu 30.01.2003 roku Zarząd analizował 
sprawę finansowania i realizacji zadań na drogach powiatowych. W wyniku dyskusji Zastępca 
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie został zobowiązany do przygotowania: 
- informacji o wysokości środków finansowych pochodzących z budżetów gmin z terenu Po-

wiatu Kościańskiego przeznaczonych na zadania realizowane na drogach powiatowych w la-
tach 1999 – 2002, 

- zestawienia wysokości środków finansowych przekazywanych z budżetu powiatu na realiza-
cję zadań na drogach powiatowych w poszczególnych gminach Powiatu Kościańskiego w la-
tach 1999 – 2002, 

- informacji o stanie dróg powiatowych. 
Na ich podstawie Zarząd Powiatu podejmie decyzję o przyjęciu koncepcji prac związanych z 
modernizacją dróg powiatowych oraz przyjmie wieloletni planu robót na drogach powiatowych 
przygotowany w oparciu o przedstawiony stan techniczny ich nawierzchni oraz wymagane za-
biegi do wykonania. 
Radny Karol Malicki poprosił o udzielenie odpowiedzi, czy Zarząd Powiatu będzie współpraco-
wał z samorządami gminnymi przy realizacji zadań na drogach powiatowych? 
Starosta odpowiedział, że tak. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu przekaże Komisjom Rady informację o 
stanie dróg powiatowych Powiatu Kościańskiego oraz projekt planu robót na drogach powiato-
wych w 2003 roku. Zaznaczył, że środki na roboty drogowe nie zostały jeszcze rozdysponowane. 
Dodał, że w większości dodatkowe środki będą przeznaczane na inwestycje drogowe. Ich podział 
będzie uzgadniany z Burmistrzami i Wójtem gmin z terenu Powiatu Kościańskiego. 
Radna Urszula Iwaszczuk stwierdziła, że Pan Stefan Stachowiak na ostatniej sesji Rady Powiatu 
chciał wyjaśnić jak to było z drogą Zgliniec – Jurkowo. W ubiegłym roku w budżecie Powiatu 
zabezpieczono środki w wysokości 160.000 zł. oraz złożono wniosek o środki z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych na realizację tego zadania. Wiosną jednak zmieniły się przepisy i o te 
środki mogły starać się tylko gminy. Wniosek na dofinansowanie zadania na tej drodze był jed-
nak gmina go nie wykorzystała. W związku z powyższym środki na to zadanie przekazano na 
inne cele. Obecnie jest też wiele dróg zniszczonych np. w Spławiu, Starym Bojanowie czy Pola-
dowie i dlatego należy zastanowić się czy Powiat winien je remontować czy też budować nowe. 
Czy zadowolić kilkanaście osób, czy kilkadziesiąt. Dodała, że w I kadencji Zarząd pozyskał na 
różne cele środki w wysokości 3.000.000 zł. 
Wicestarosta stwierdził, że wszyscy wiedzą, że stan dróg powiatowych nie jest taki jak powinien. 
W dobrym stanie jest ich niewiele. Na przeanalizowanie całej sprawy i podjęcie decyzji, co           
i w jakiej kolejności należy zrobić będzie jeszcze czas. Obecnie należy odpowiedzieć na pytanie, 
czy Powiat ma przyjąć powyższe środki od Rady Miejskiej Krzywinia, czy też nie. Następnie 
zapytał radną Urszulę Iwaszczuk, czy jest za ich przyjęciem. 
Radna Urszula Iwaszczuk odpowiedziała, że tak. Jednak nie należy mówić, iż Zarząd poprzedniej 
kadencji nie starał się o dodatkowe środki, ponieważ robił to. 
Wicestarosta zwrócił uwagę, że w prasie zapisano, iż nie było woli tamtejszej Rady Powiatu do 
starania się o środki finansowe. 
Radna Urszula Iwaszczuk powtórzyła, że wniosek o dofinansowanie robót drogowych na odcin-
ku Zgliniec – Jurkowo był, lecz gmina Krzywiń go nie wykorzystała. 
Przewodniczącą Rady zamknął dyskusję stwierdzając, że jedna z najbliższych sesji Rady Powiatu 
będzie poświęcona analizie stanu dróg powiatowych Powiatu Kościańskiego. Następnie zarządził 
głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr IV/34/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w 2003 roku zo-
stała podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
8/3/ Uchwała w sprawie: zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej na 2003 rok radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił Starostę     
o przedstawienie projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że zgodnie  z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony 
Środowiska przychodami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są 
środki pochodzące z: 
- opłat za składowanie odpadów i kary związane z niewłaściwym składowaniem 10%, 
- pozostałe opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz 

szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, a także kary z tytułu naruszania zasad ko-
rzystania ze środowiska – 10%. 
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W związku z tymi, iż wykazane środki są niskie Zarząd Powiatu postanowił zwrócić się do Mar-
szałka w sprawie przekazania informacji o wielkości przychodów Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej uzyskiwanych na terenie Powiatu Kościańskiego. Dodał również, że były 
uwagi Komisji Rady, co do wielkości środków przeznaczonych na opracowanie Powiatowego 
Programu Gospodarki Odpadami. Komisja zaproponowała, by program ten w miarę swoich moż-
liwości przygotował Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Ponieważ nie 
wszystkie zadania będzie mógł wykonać powyższy Wydział proponuje się pozostawić zapropo-
nowaną kwotę. W przypadku nie wykorzystania wszystkich środków będzie można przeznaczyć 
je na inne zadanie. Zaznaczył, że Powiat musi przyjąć swój Program do końca 2003 roku. Nato-
miast Województwo do końca czerwca 2003 roku, a gminy do końca czerwca 2004 roku. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Pan Grzegorz Ratajczak 
powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnosi o jej podjecie. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski powiedział, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnosi o jej podjecie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały.  
Radny Jerzy Dolata stwierdził, że chciałby wrócić do sprawy 32.000 zł. przeznaczonych na opra-
cowanie Powiatowego Programu Gospodarki Odpadami i otrzymać informację, jakie zadania 
może wykonać Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, a jakie zadanie będą mu-
siały być wykonane poza Wydziałem oraz jakie będą tego koszty.  
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Pan Mirosław Glapiak poin-
formował, że zakres Programu opracowany jest na podstawie projektu rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarowania odpadami. W najbliższych dniach 
zostanie on przedstawiony Zarządowi Powiatu.  
Przewodniczący Rady zapytał radnego Jerzego Dolatę, czy te wyjaśnienia są wystarczające. 
Radny Jerzy Dolata stwierdził, że nie. Skoro jest to projekt rozporządzenia do sprawa nie jest do 
końca rozpracowana. Zaproponował przenieść sprawę podjęcia tej uchwały na następną sesję 
Rady Powiatu. 
Radna Urszula Iwaszczuk zainteresowała się liczbą pracowników Wydziału Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Leśnictwa. 
Pan Mirosław Glapiak poinformował, że w tym Wydziale pracuje 5 osób. 
Radna Urszula Iwaszczuk poinformowała, że według jej informacji w Powiecie Gostyńskim taki 
sam Wydział, liczący 5 pracowników sam opracował Powiatowy Program Gospodarowania Od-
padami.  
Pan Mirosław Glapiak powiedział, że pracownicy tego Wydziału w Starostwie Powiatowym      
w Gostyniu nie opracowali swojego Programu. Zlecili go na zewnątrz i zapłacili za jego wykona-
nie 150.000 zł.  
Radny Jerzy Dolata stwierdził, że przed podjęciem tej uchwały Wydział Ochrony Środowiska 
powinien przedstawić preliminarz kosztów. 
Radny Mirosław Glapiak powiedział, że będzie to przedstawione wraz z zakresem Powiatowego 
Programu Gospodarowania Odpadami. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że można przyjąć zaproponowaną kwotę i po zestawieniu 
wszystkich kosztów środki, które będą w nadmiarze będzie można przekazać na inne zadania. 
Radna Urszula Iwaszczuk zapytała, czy jest to wniosek formalny? 
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Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie. Jest to jego stanowisko. Następnie zapytał o następ-
ne głosy i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. 
Radny Jerzy Dolata zgłosił niosek formalny o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad IV 
sesji Rady Powiatu. 
Skarbnik Powiatu poinformowała, że zgodnie z art. 420 ustawy o ochronie środowiska Zarząd 
Powiatu jest zobowiązany do przedłożenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 15 stycznia danego roku. Rada 
powinna podjąć ją w tym terminie lub na najbliższej sesji, czyli w dniu dzisiejszym. 
Radny Jerzy Dolata wycofał swój wniosek. Dodał, że zgłosił go na podstawie fałszywych infor-
macji udzielonych przez Przewodniczącego Zarządu. 
Starosta stwierdził, że jest to poważny zarzut i należy tą sprawę wyjaśnić. Powiedział, że jego 
wypowiedzi należało słuchać do końca. Wcześniej poinformował radnych, że do końca roku ma 
być opracowany Powiatowy Program Gospodarki Odpadami. Natomiast o terminie podjęcia 
uchwały o zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na rok 2003 nie mówił. 
Radny Jerzy Dolata stwierdził, że on to inaczej zrozumiał, i dlatego zgłosił swój wniosek. 
Radny Karol Malicki zapytał, czy podział środków był konsultowany z Burmistrzami i Wójtem 
gmin Powiatu Kościańskiego. 
Starosta odpowiedział, że przedstawione zestawienie nie było. Jednak z Burmistrzami i Wójtem 
gmin Powiatu Kościańskiego będzie konsultowane wydatkowanie tych środków na poszczególne 
zadania. 
Radna Urszula Iwaszczuk stwierdziła, że Rada Powiatu powinna podjąć tą uchwałę na dzisiejszej 
sesji. W przypadku zmniejszenia kosztów opracowania Powiatowego Programu Gospodarowania 
Odpadami środki, które pozostaną będą przeznaczone na inne zadania. Następnie zapytała o dys-
ponenta zaoszczędzonych środków. 
Starosta poinformował, że uchwała ta jest planem do wykonania, który na pewno będzie ulegał 
zmianie. Wszelkie zmiany proponować będzie Zarząd, a wprowadzane będą po akceptacji Komi-
sji Rady oraz Rady Powiatu Kościańskiego. 
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że w § 1 projektu uchwały wystąpił błąd drukarski. Za-
miast roku 2002 powinien być rok 2003. W związku z powyższym poprosił radnych o dokonanie 
stosownej korekty. Następnie, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, zarządził głosowanie 
nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr IV/35/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiato-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok została podjęta jedno-
głośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
8/4/ Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki 

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2003. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyj-
nym i Kartograficznym na rok 2003 radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił 
Starostę o przedstawienie projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że zgodnie z ustawą – Prawo geodezyjne i kartograficzne przychodami 
funduszu powiatowego są wpływy za sprzedaż map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz 
innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane                
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z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 
terenu, a także inne wpływy. Środki Funduszu przeznaczane są na uzupełnienie środków budże-
towych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwo-
wego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakupu urządzeń i wyposażenia lokali nie-
zbędnych do prowadzenia zasobu. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa. 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Pan Grzegorz Ratajczak 
powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnosi o jej podjecie. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski powiedział, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnosi o jej podjecie. 
Przewodniczący Rady 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 17 radnych, uchwała nr IV/36/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego 
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2003 została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę. 
Po przerwie Przewodniczący rady wznowił obrady. 
 
8/5/ Uchwała w sprawie: zbycia gruntu rolnego położonego w Nietążkowie i w Śmiglu 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie zbycia gruntu rolnego położonego w Nietążkowie i w Śmiglu radni otrzymali w materiałach 
do sesji. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Następnie poprosił 
Starostę o przedstawienie projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu w projekcie uchwały zaproponował sprzedać grunt 
rolny oznaczony trzema numerami geodezyjnymi. Wcześniej całość była oddana w dzierżawę na 
okres 2 lat. Umowa ta wygasła z dniem 31.12.2002 roku. Po konsultacji ze środowiskiem rolni-
ków Zarząd zdecydował się go sprzedać. Następnie poinformował, że po konsultacji z Komisją 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w imieniu Zarządu zgłasza wniosek o wprowadze-
nie autopoprawki polegającej na wykreśleniu § 3 z projektu uchwały. Po jej przyjęciu Zarząd 
wystąpi do gminy Śmigiel z wnioskiem o przekwalifikowanie tej działki i przeznaczenie tego 
gruntu pod budownictwo mieszkaniowe. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej autopoprawki. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, autopoprawka Zarządu Powiatu Ko-
ściańskiego w sprawie wykreślenia § 3 z projektu uchwały w sprawie zbycia gruntu rolnego po-
łożonego w Nietążkowie i w Śmiglu została przyjęta jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady poinformował, że przyjęcie tej autopoprawki jest jednoznaczne z wykre-
śleniem w tytule projektu uchwały wyrazów „...i w Śmiglu”. Następnie poprosił o przedstawienie 
opinii Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Pan Grzegorz Ratajczak 
powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką i wnosi 
o jej podjecie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały.  



 11 

Radny Karol Malicki zapytał o przeznaczenie środków, które Powiat uzyska ze sprzedaży tego 
gruntu. 
Starosta poinformował, że środki te zostaną przeznaczone na inwestycje, które wybierze Zarząd, 
po konsultacji z Radą Powiatu. 
Radny Jerzy Dolata zapytał o wielkość środków, jaką Zarząd spodziewa się uzyskać z ze sprze-
daży gruntu rolnego. 
Starosta odpowiedział, ze są to kwoty szacunkowe i za 1 ha można się spodziewać od 6 do 8 ty-
sięcy złotych. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad pod-
jęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr IV/37/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie zbycia gruntu rolnego położonego w Nietąż-
kowie została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
8/6/ Uchwała w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śmiglu przy ul. Szkolnej 

nr 2 i ustalenia zasady jego sprzedaży. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śmiglu przy ul. Szkolnej nr 2 i ustalenia zasa-
dy jego sprzedaży radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił Starostę o przed-
stawienie projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że zgodnie z wcześniejszą decyzją Rady Powiatu zostały sprzedane trzy 
lokale mieszkalne w budynku położonym w Śmiglu, przy ul. Szkolnej 2. Pozostała jedynie sala 
lekcyjna, którą przerobiono w lokal mieszkalny dla osoby zajmującej lokal w budynku położo-
nym w Śmiglu przy pl. Rozstrzelanych. Zarząd po otrzymaniu informacji, iż osoba ta jest zainte-
resowana nabyciem tego lokalu postanowił przedłożyć Radzie Powiatu powyższy projekt uchwa-
ły i wnosi o jej podjecie. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Pan Grzegorz Ratajczak 
powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady 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 17 radnych, uchwała nr IV/38/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w 
Śmiglu przy ul. Szkolnej nr 2 i ustalenia zasady jego sprzedaży została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
8/7/ Uchwała w sprawie: ustanowienia stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studen-

tów z Powiatu Kościańskiego oraz określenia zasad jego udzielania. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie ustanowienia stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu Ko-
ściańskiego oraz określenia zasad jego udzielania radni otrzymali w materiałach do sesji. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Następnie poprosił Starostę o przed-
stawienie projektu uchwały. 
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Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu przygotował projekt powyższej uchwały, gdyż do 
zadań Powiatu należy wspieranie uzdolnionej młodzieży, która jest w trudnej sytuacji material-
nej. Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski o stypendium będzie działał zgodnie z kryterium przed-
stawionym w załączniku do niniejszego projektu uchwały. 
Proszę o przedstawienie opinii Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Pan Józef Świątkiewicz powiedział, że 
Komisji proponuje w punkcie 4 regulaminu udzielania stypendium Starosty Kościańskiego po 
słowach „osiągnięcia sportowe” dopisać słowa w brzmieniu: „lub artystyczne i naukowe”.  
Starosta stwierdził, że osoba uzdolniona naukowo ma zwykle wysoką średnią. Dlatego też, zasta-
nawia go potrzeba dopisania słowa „naukowe”.  
Radna Urszula Iwaszczuk stwierdziła, że taka osoba nie musi mieć wysokiej średniej. Może być 
wybitna w jednej dziedzinie naukowej np. astronomii. 
Radny Wiktor Snela stwierdził, że ten zapis winien brzmieć „sportowe, artystyczne lub nauko-
we”. 
Przewodniczący Rady powiedział, że po wprowadzeniu tej zmiany punkt 4 otrzyma następujące 
brzmienie: „W przypadku ucznia lub studenta, który posiada wybitne osiągnięcia sportowe, arty-
styczne lub naukowe, a który nie spełnia kryterium, o którym mowa w pkt. 2 lit. a, Zarząd Powia-
tu Kościańskiego może w drodze wyjątku przyznać stypendium.”. Następnie zarządził glosowa-
nie nad przyjęciem zgłoszonej zmiany. 
W wyniku głosowania, w której udział wzięło 17 radnych, zaproponowana zmiana dotycząca 
dopisania w punkcie 4 regulaminu słów „artystyczne lub naukowe” została przyjęta jednogłośnie. 
Radny Karol Malicki zapytał, czy osoba, która będzie spełniać kryteria zapisane w punkcie 2, a 
nie spełni kryteriów zapisanych w punkcie 3 otrzyma stypendium? 
Starosta wyjaśnił, że kryteria przedstawione w punkcie 2 są obligatoryjne. Natomiast zapisane w 
punkcie 3 są kryteriami dodatkowymi. Jeżeli więc osoba będzie spełniała kryteria przedstawione 
w punkcie 2 otrzyma stypendium. 
Radny Jerzy Dolata stwierdził, że zapis w nawiasie przy punkcie 3a powinien być uzupełniony o 
„medal olimpijski oraz mistrzostw świata”.  
Starosta stwierdził, że w tym przypadku są dwa wyjścia: albo cały nawias zostanie wykreślony, 
albo uzupełniony o słowa „ w Olimpiadzie i w Mistrzostwach Świata”. 
Przewodniczący Rady, za zgodą radnych, zarządził głosowanie nad wykreśleniem w punkcie 3a 
regulaminu nawiasu w brzmieniu: „... (zdobycie medalu w dyscyplinach indywidualnych w Mi-
strzostwach Europy lub Mistrzostwach Polski)”. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, zaproponowana zmiana polegająca 
na wykreśleniu w punkcie 3a regulaminu nawiasu w brzmieniu: „... (zdobycie medalu w dyscy-
plinach indywidualnych w Mistrzostwach Europy lub Mistrzostwach Polski).” została przyjęta 
jednogłośnie. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad pod-
jęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr IV/39/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie ustanowienia stypendium Starosty Kościań-
skiego dla uczniów i studentów z Powiatu Kościańskiego oraz określenia zasad jego udzielania 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady poinformował, ze kserokopię uchwały radni otrzymają w materiałach do 
następnej sesji Rady Powiatu.  
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8/8/ Uchwała w sprawie: przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2002 rok.  

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2002 rok radni otrzymali w materiałach do sesji. Natomiast 
załącznik do powyższego projektu uchwały radni otrzymali przed sesją. Następnie poprosił o 
zabranie głosu ustępującego Przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.  
Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ w Kościanie Pan Stefan Kupka powiedział, że przed-
stawione sprawozdanie przedstawia suche fakty. Przez 2 lata przewodniczył działalności Rady 
Społecznej SP ZOZ w Kościanie. W Radzie pracowali ludzie o różnej profesji, co dało wiele po-
zytywnych efektów. Mimo, że frekwencja wynosiła średnio 60 % to posiedzenia Rady były 
owocne. Jednak decyzja o zmniejszeniu liczby członków Rady Społecznej było dobrym posunię-
ciem obecnej Rady Powiatu. Podziękował wszystkim za pracę na rzecz SP ZOZ w Kościanie. 
Podziewał Panu Jerzemu Dolacie i Panu Wiesławowi Igłowiczowi za pomoc w pracy Komisji 
Przetargowej, której ich pomoc bardzo pomogła. Wiele ich sugestii pozwoliło na wypracowanie 
takich stanowisk, które pozwoliły na zmniejszenie kosztów wykonanych prac. W Polsce zmienia 
się sytuacja w systemie opieki zdrowotnej i zostanie zmniejszona liczba łóżek. Będą likwidowane 
szpitale i utrzymają się tylko te, które nie są zadłużone. W SP ZOZ przeprowadzono wiele inwe-
stycji m.in. przebudowano kotłownię i zakończono budowę Oddziału Ratunkowego oraz zaku-
piono nowy sprzęt medyczny. Rada Społeczna słuchała problemów mieszkańców Powiatu Ko-
ściańskiego i ich sugestie uwzględniane były przy podejmowaniu decyzji o kierunku działania 
Szpitala. W przychodni na ul. Bączkowskiego utworzono Poradnie, w których pracują lekarze z 
SP ZOZ. Teraz cieszy go fakt, iż przewodnictwo w Radzie objął Starosta. Może to zacieśni 
współpracę samorządów z Powiatu Kościańskiego z SP ZOZ w Kościanie. Zaznaczył, że prze-
prowadzona restrukturyzacja została przeprowadzona w sposób, który pozwala na zatrudnienie 
400 osób. Ponadto bardzo szybko rozwiązano problem z pielęgniarkami. W związku z powyż-
szym Szpital ma duże szanse na przetrwanie i nie można tego zmarnować. Teraz należy jeszcze 
Szpital wyposażyć w tomograf, który usprawni działanie lekarzy, bez potrzeby jeżdżenia na ba-
dania do innych szpitali. Na zakończenie podziewał samorządowcom, dyrektorowi SP ZOZ w 
Kościanie oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Kościanie za współpracę.  
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Pan Józef Świątkiewicz powiedział, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady 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 17 radnych, uchwała nr IV/40/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Spo-
łecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2002 rok została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady podziękował Panu Stefanowi Kupce za pracę w Radzie Społecznej Samo-
dzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie i wręczył mu wiązankę kwiatów. 
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8/9/ Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr III/31/02 z dnia 30 
grudnia 2002 roku w sprawie odwołania i powołania Rady Społecznej Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr III/31/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w 
sprawie odwołania i powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił Starostę o 
przedstawienie projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że zmiana polega na wpisaniu z imienia i nazwiska przedstawiciela Wo-
jewody Wielkopolskiego – Pana Tadeusza Urbana. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Pan Józef Świątkiewicz powiedział, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady 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 17 radnych, uchwała nr IV/41/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego 
nr III/31/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie odwołania i powołania Rady Społecznej Sa-
modzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
8/10/ Uchwała w sprawie: zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Kościanie i zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ko-
ścianie i zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie radni otrzymali w materiałach do sesji. Natomiast załączniki do powyż-
szego projektu radni otrzymali przed sesją. Następnie poinformował, że w § 1 i 2 projektu należy 
wpisać datę uchwalenia zmiany oraz tekstu jednolitego przez Radę Społeczną SP ZOZ w Kościa-
nie tj. 28.01.2003 roku. Następnie poprosił o przedstawienie opinii Komisji Zdrowia i Polityki 
Społecznej. 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Pan Józef Świątkiewicz powiedział, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady 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 17 radnych, uchwała nr IV/42/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie i zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie została podjęta jednogło-
śnie. Uchwała stanowi załącznik nr 16  do niniejszego protokołu. 
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8/11/ Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Po-
rządku Publicznego za 2002 rok. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 
2002 rok radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie opinii Ko-
misji Zdrowia i Polityki Społecznej. 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Pan Józef Świątkiewicz powiedział, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady 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 17 radnych, uchwała nr IV/43/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpie-
czeństwa i Porządku Publicznego za 2002 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
8/12/ Uchwała w sprawie: przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie ograni-

czenia uprawnień samorządu powiatowego w zakresie zwierzchnictwa nad Policją. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie o graniczenia uprawnień samo-
rządu powiatowego w zakresie zwierzchnictwa nad Policją radni otrzymali w materiałach do se-
sji. Następnie poprosił Starostę o przedstawienie projektu uchwały. 
Starosta poinformował, ze w uzasadnieniu odwołano się do § 20 ust. 3 Statutu Powiatu Kościań-
skiego zgodnie, z którym Rada Powiatu w formie uchwał wyraża swoje stanowiska w sprawach 
należących do jej kompetencji. Przygotowana uchwała jest związana z realizacją przez Powiat 
zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Sprawa dotyczy zmiany od 
dnia 1 stycznia 2003 roku zasad finansowania Policji. Zadanie to przejęła Wojewódzka Komenda 
Policji. Wcześniej środki, które przechodziły przez budżet Powiatu pozwalały na ściślejszą 
współpracę z Policją. Teraz to się zmieni. Już rok wcześniej z budżetu Powiatu wyprowadzono 
środki przeznaczone na Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Zinterpretować to można 
jako próbę wyprowadzenia ze struktur administracji zespolonej finansów, co prowadzi do centra-
lizacji podziału środków finansowych.  Powiat nie będzie miał żadnego wpływu na finansowanie 
Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. Postępowanie taki na pewno nie służy budowaniu 
więzi między społecznością lokalną a Policją. Podjęcie tej uchwały będzie wyrazem sprzeciwu w 
sprawie graniczenia uprawnień samorządu powiatowego w zakresie zwierzchnictwa nad Policją. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Pan Józef Świątkiewicz powiedział, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady 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 17 radnych, uchwała nr IV/44/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościań-
skiego w sprawie ograniczenia uprawnień samorządu powiatowego w zakresie zwierzchnictwa 
nad Policją została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 
protokołu. 
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8/13/ Uchwała w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie wygaśnięcia mandatu radnego radni otrzymali w materiałach do sesji. Dodał, że projekt 
uchwały przygotowano w związku ze złożoną przez Pana Stefana Stachowiaka rezygnacją z 
mandatu radnego Rady Powiatu Kościańskiego. Następnie zapytał o pytania i wnioski do przed-
stawionego projektu uchwały. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podję-
ciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr IV/45/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
9. Odpowiedzi na zapytania. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi na zgłoszone zapytania zostały udzielone 
wcześniej. Wyjątkiem jest pytanie radnego Karola Malickiego, na które otrzyma odpowiedź na 
piśmie. 
 
10. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Radna Urszula Iwaszczuk powiedziała, że wcześniej z ust radnego Kazimierza Józefowskiego 
padło sformułowanie, iż Powiat wydał ogromne środki na przygotowanie „Strategii Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kościańskiego na lata 2002 – 2015”. Ta Strategia kosztowała 
12.000 zł., co w kontekście kosztów opracowania Powiatowego Programu Gospodarowania Od-
padów wydaje się niewiele. Dodała, że Gminy Kościan i Śmigiel  wydały na opracowanie Strate-
gii po 36.000 zł., Wolsztyn 60.000 zł., a Miasto Kościan 72.000 zł. Więc koszt wynoszący 
12.000 zł. nie jest taki duży. 
Radny Jerzy Dolata zgłosił wniosek w sprawie przedstawienia radnym informacji o tym co za-
wiera Strategia oraz o etapie zaawansowania prace związanych z realizacją zadań w niej zawar-
tych. 
Radny Karol Kopienka zwrócił się do Zarządu Powiatu o: 
- rozważenie możliwości ustalenia oddzielnych stawek za korzystanie z pomieszczeń hali spor-

towej (sali do gimnastyki korekcyjnej oraz siłowni) przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Jana Kasprowicza  w Nietążkowie dla grup zorganizowanych i dla osób korzystających     
z tych pomieszczeń indywidualnie,  

- rozważenie możliwości zamiany drogi powiatowej na odcinku Stare Bojanowo – Przysieka 
Stara II na drogę gminną Bruszczewo – Przysieka Polska.  

Dodał, że droga ta jest w trakcie remontu. Powiat mógłby się do tego włączyć i przejąć drogę w 
dobrym stanie. Polepszy to dojazd mieszkańców do Kościana oraz polepszy objazd w przypadku 
jakiegoś wypadku na drodze nr 5. 
Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu dzisiejszym wszyscy radni otrzymali na płycie 
CD „Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kościańskiego na lata 2002 – 2015”. 
Następnie zapytał o inne głosy i wnioski. Wobec braku dalszych głosów w dyskusji zapropono-
wał przejść do następnego punktu obrad.  
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11. Zakończenie. 
 

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

 
 
 

Przewodniczący Rady 
 

Edward Strzymiński 
 
 
Protokolant: 
Joanna Napierała 

 
 


