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PROTOKÓŁ NR IX/03 
 
z IX sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 26 sierpnia 2003r. w sali 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 do 
19.30. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
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 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 Kościańskiego 
podejmowane uchwały będą prawomocne. Swoją nieobecność usprawiedliwił radny Karol 
Malicki. 
 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
   
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu 
posiedzenia IX sesji otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały związane z 
problematyką posiedzenia. Następnie przedstawił porządek obrad obejmujący: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu z VIII 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. Informacja o działalności szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 

Kościański – rok szkolny 2002/2003 oraz o stanie przygotowań do roku szkolnego 
2003/2004. 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:  
1) przyjęcia „Wieloletniego programu zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na 

lata 2003 – 2006”, 
2) udzielenia pomocy finansowej gminie Śmigiel, 
3) zmiany uchwały nr III/30/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu powiatu 

kościańskiego na 2003 rok, 
4) określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, 
5) zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zasad ustalania 

wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu 
Kościańskiego, 

6) zaliczenia drogi przebiegającej przez m. Śmigiel długości 4,671 km do kategorii dróg 
powiatowych, 

7) powierzenia Miastu Poznań realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 
polegającego na szkoleniu i kwalifikowaniu kandydatów na rodziny zastępcze oraz 
poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla przeszkolonych rodzin zastępczych, 

8) powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 
polegającego na szkoleniu i kwalifikowaniu kandydatów na rodziny zastępcze oraz 
poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla przeszkolonych rodzin zastępczych, 
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9) uchwalenia programu z zakresu pomocy społecznej – „Utworzenie Zespołu Wsparcia 
Rodziny na bazie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego przy 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.”, 

10) utworzenia zespołu wsparcia rodziny na bazie placówki opiekuńczo-wychowawczej 
wsparcia dziennego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, 

11) zmiany uchwały Nr XXIII/152/2000 z dnia 17.10.2000 roku w sprawie sprzedaży lokali 
mieszkalnych położonych w Nietążkowie gmina Śmigiel i ustalenia ich zasad 
sprzedaży, z późniejszą zmianą, 

12) zmiany uchwały Nr XXIV/165/2000 z dnia 30.11.2000 roku w sprawie sprzedaży lokali 
mieszkalnych położonych w Nietążkowie przy ul. Arciszewskich i ustalenia ich zasad 
sprzedaży, z późniejszą zmianą, 

13) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2003 
roku. 

10. Odpowiedzi na zapytania. 
11. Wnioski i oświadczenia radnych. 
12. Zakończenie sesji 
Na zakończenie zapytał o wnioski do przedstawionego porządku obrad. Nie było, więc 
Przewodniczący Rady zaproponował przejść do następnego punktu porządku obrad. 
 
3. Przyjęcie protokółu z VIII sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z VIII 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 
odczytywania.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, protokół z VIII sesji Rady Powiatu 
Kościańskiego został przyjęty jednogłośnie. 
 
Na sale obrad przybył Pan Bernard Ptak. W dalszej części obrad uczestniczyło 18 radnych. 
 
4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.  

 
Przewodniczący Rady powiedział, że w okresie międzysesyjnym brał udział: 
- w Biegach z Okazji Dnia Olimpijczyka, które odbyły się w dniu 21.06.2003 roku w 

Racocie, 
- w Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się w dniu 22.06.2003 roku w 

Czempiniu, 
- w zakończeniu Powiatowej Ligi Trampkarzy i wręczeniu pucharów, które odbyło się w 

dniu 22.05.2003 roku,  
- w VI Festynie Rekreacyjno-Sportowym, który odbył się w dniu 28.06.2003 roku w 

Piechaninie; reprezentacja radnych i pracowników Starostwa zdobyła puchar w piłce 
nożnej, 

- w Zawodach Konnych - Eliminacjach do Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieżowej w 
skokach i ujeżdżaniu, które odbyły się 28 i 29.06.2003 roku w Racocie, 

- w Jarmarku Soplicowskim na zaproszenie Krzywińskiego Towarzystwa Kulturalnego, który 
odbył się w dniu 29.06.2003 roku, 

- w otwarciu Filii Banku Spółdzielczego w Jerce, które odbyło się w dniu 08.07.2003 roku, 
- w Powiatowych Obchodach „Dnia Policjanta”, które odbyły się 23.07.2003 roku w auli 

Kolegium UAM w Kościanie, 
- w corocznych biegach przełajowych, które odbyły się w dniu 10.08.2003 roku w 

Widziszewie, 
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- w III Krajowych Zawodach Sikawek Konnych, które odbyły się w dniu 17.08.2003 roku  w  
Cichowie. 

Ponadto uczestniczył w posiedzeniach Zarządu Powiatu Kościańskiego oraz Komisjach Rady. 
Następnie poinformował, że w trakcie trwania jego dyżuru Pani Jolanta Sapała przekazała na 
jego ręce swoją pracę licencjacką pt. „Wybory do Rady Powiatu Kościańskiego w 2002 roku”.  
W swojej pracy autorka przedstawiła informacje o kampanii wyborczej, wynikach wyborów i 
programach. Zachęcił radnych do zapoznania się z w/w pracą. W związku z tym zaprosił Panią 
Jolantę Sapałę na dzisiejszą sesję, by w imieniu własnym oraz Rady podziękować jej za 
przekazaną pracę licencjacką. Następnie poprosił do siebie autorkę powyższej pracy i wręczył 
jej dyplom oraz wiązankę kwiatów.  
Pani Jolanta Sapała poinformowała, że był to bardzo ciekawy temat pracy i nie żałuje, iż się 
nim zajęła.  
Przewodniczący Rady 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 
niniejszego protokołu. Następnie zapytał o pytania i wnioski do złożonego sprawozdania.  
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował przejść do następnego 
punktu obrad. 
 
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. Następnie zapytał o pytania i wnioski do złożonego 
sprawozdania. Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad. 
 
7. Zapytania radnych. 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radych, czy są pytania? 
Radna Urszula Iwaszczuk poprosiła o przedstawienie informacji o przebiegu prac nad 
przyznaniem Stypendium Starosty Kościańskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 
Wicestarosta poinformował, że do Starostwa wpłynęło 69 wniosków uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i 60 wniosków studentów o Stypendium Starosty Kościańskiego. 
Powołana przez Zarząd Powiatu Komisja w dniu 21 sierpnia 2003 roku rozpatrywała złożone 
wnioski i swoją propozycję przedstawi na najbliższym posiedzeniu Zarządu.  
Przewodniczący Komisji Pan Wiktor Snela dodał, że komisja w składzie: Wiktor Snela, Paweł 
Kaczmarek, Karol Kopienka, Irena Tomczak, Sylwia Sałacka na posiedzeniu w dniu 21 
sierpnia 2003 roku wytypowała 24 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 10 studentów do 
stypendium Starosty Kościańskiego. Dodatkowo komisja wytypowała 1 uczennicę szkoły 
ponadgimnazjalnej do otrzymania Stypendium Starosty za osiągnięcia sportowe. 
Radna Urszula Iwaszczuk stwierdziła, że nie wiedziała o powołaniu powyższej komisji. 
Wicestarosta poinformował, że komisję powołał Zarząd, a kandydatów do pracy w tej komisji 
wskazała Komisja Spraw Społecznych.  
Pani Sylwia Sałacka poinformowała, że do Starostwa wpłynęło 60 wniosków uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i 67 wniosków studentów o przyznanie Stypendium Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego. Wydział po rozpatrzeniu złożonych  wniosków zaproponuje 
Zarządowi  przesłać do Marszałka 25 wniosków studentów i 15 wniosków uczniów szkół 
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ponadgimnazjalnych. Z tej listy zostaną wybrane osoby, które otrzymają Stypendium 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 
Pani Urszula Iwaszczuk  podziękowała za przedstawioną informację. Dodała, że nie wiedziała o 
powołaniu powyższej komisji, ponieważ nie uczestniczyła w posiedzeniach Komisji Spraw 
Społecznych, które rozpoczynały się o godzinie 11.00.      
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad. 
 
8. Informacja o działalności szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 

Kościański - rok szkolny 2002/2003 oraz o stanie przygotowań do roku szkolnego 
2003/2004. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że informację o działalności szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Kościański - rok szkolny 2002/2003 oraz o stanie przygotowań do 
roku szkolnego 2003/2004 radni otrzymali w materiałach do sesji. Informacja stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu. Następnie poprosił Wicestarostę o przedstawienie powyższej 
informacji. 
Wicestarosta poinformował, że przygotowany materiał zawiera informacje o działalności szkół 
prowadzonych przez Powiat Kościański. Są to informacje o: 
- liczbie przyjętych uczniów do klas pierwszych, 
- liczbie uczniów,  
- liczbie oddziałów,  
- liczbie zatrudnionych pracowników administracyjno-obsługowych, 
- liczbie zatrudnionych nauczycieli, 
- przeprowadzonych pracach remontowych, 
- potrzebach remontowych. 
Na zakończenie dodał, że otrzymał informację z Urzędu Marszałkowskiego, iż Powiat 
Kościański otrzyma dofinansowanie w kwocie 400.000 zł. na wybudowanie Centrum 
Rehabilitacji i Sportu przy Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawioną informacją. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz w nawiązaniu do 
przedstawionej informacji zwrócił uwagę na remonty i zadania inwestycyjne wykonane w 
szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański za łączną kwotę 400.000 zł.  Następnie 
podziękował tym, którzy przyczynili się do pozyskania środków na wybudowanie Centrum 
Rehabilitacji i Sportu przy Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie. Zaznaczył, że jest ono 
budowane dla uczniów z terenu Powiatu Kościańskiego.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad. 
 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
9/1/ Uchwała w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu zadań inwestycyjnych na drogach 

powiatowych na lata 2003 – 2006”. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na 
lata 2003 – 2006” radni otrzymali w materiałach do sesji. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 
5 do niniejszego protokołu. Następnie Przewodniczący Rady poprosił Starostę o przedstawienie 
powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że realizując założenia zapisane w Strategii Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Powiatu Kościańskiego dotyczące poprawy infrastruktury Zarząd Powiatu 
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przygotował program zadań na drogach powiatowych na lata 2003 – 2006. Zadania te będą 
realizowane przy pomocy środków pomocowych. W związku z tym, iż w ramach programu 
SAPARD można złożyć trzy wnioski na realizację zadań w jednym obszarze działań Zarząd 
Powiatu przygotował trzy wnioski na realizację `dróg na odcinkach: Zgliniec – Jurkowo, 
Wydorowo – Sierpowo i Bielewo – Bieżyń. Pierwsze zadanie tj. budowa drogi na odcinku 
Zgliniec – Jurkowo została już zaakceptowana przez Radę Powiatu. Następne dwa zadania 
obejmują drogi, które są w najgorszym stanie i wymagają natychmiastowej modernizacji. W 
chwili obecnej prace nad przygotowaniem dokumentacji dla tych dwóch zadań są na 
ukończeniu. Pozostałe zadania zaproponowane w przygotowanym programie dofinansowane 
będą ze środków w ramach zintegrowanego programu rozwoju regionalnego. W tym celu 
opracowano i złożono w Urzędzie Wojewódzkim dwa wnioski związane z rozwojem połączeń 
komunikacyjnych w Powiecie Kościańskim o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym. Zaznaczył, 
że w ramach tego programu dofinansowanie może wynieść 75 % wartości zadania. W związku 
z powyższym Starosta zwrócił się do radnych o przyjęcie przedstawionego programu. Dodał, że 
Zarząd będzie dążył do jego zrealizowania. W tym celu będzie chciał zaproponować Radzie 
Powiatu propozycję wyemitowania obligacji. Następnie nawiązując do sprawy przyjęcia do 
realizacji zadań, które będą dofinansowane w ramach programu SAPARD powiedział, że z tego 
programu może być sfinansowane 50 % kosztów kwalifikowanych. W związku z powyższym 
Zarząd Powiatu w dniu dzisiejszym zgłasza autopoprawkę do przedstawionego projektu 
uchwały. Powiedział, że zmiany wprowadza się w celu dostosowania uchwały do wymagań 
stawianych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dysponującej środkami 
pomocowymi programu SAPARD. Zaznaczył, że nie są to zmiany merytoryczne i zwrócił się 
do radnych o przyjęcie projektu uchwały wraz z zaproponowaną autopoprawką.  
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony 
projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały.  
Radna Urszula Iwaszczuk powiedziała, że ma pytania do przedstawionej autopoprawki. 
Zainteresowała się wzrostem środków własnych powiatu i zmniejszeniem środków 
pomocowych. 
Skarbnik Powiatu powiedziała, że środki pomocowe rosną. Pierwotnie zakładano, że będzie to 
50 % z kwoty 800.000 zł. W tej chwili koszty kwalifikowane wynoszą 877.776 zł, a koszty 
niekwalifikowane 3.500 zł. Z programu SAPARD powiat otrzyma 437.138 zł., a z budżetu 
pochodzić będzie powyższa kwota powiększona o 3.500 zł. Łącznie środki własne powiatu 
zwiększą się o kwotę 150.000 zł., którą przeniesiono ze zlikwidowanej kolumny „środki inne”. 
Ponadto w autopoprawce, przy zadaniach zapisanych w punktach 3 i 4 uwzględniono tylko 
koszty kwalifikacyjne. Koszty niekwalifikowane zostaną poniesione przez powiatu w roku 
2003. 
Radny Jerzy Dolata zainteresował  się, czy na dzień 15 września 2003 roku Zarząd Powiatu 
Kościańskiego będzie miał przygotowaną dokumentację na wykonanie zadań na drogach: 
Wydorowo – Sierpowo i Bielewo – Bieżyń. 
Starosta odpowiedział, że tak. Prace nad przygotowaniem dokumentacji są już na ukończeniu. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
przyjęciem zgłoszonej autopoprawki Zarządu. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, autopoprawka Zarządu Powiatu 
została przyjęta jednogłośnie. 



 6 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr IX/94/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu 
zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na lata 2003 – 2006” została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
9/2/ Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie Śmigiel. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Śmigiel radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Następnie Przewodniczący 
Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały.  
Starosta poinformował, że przygotowany projekt uchwały przygotowano w celu udzielenia 
pomocy finansowej Śmigielskiej Kolei Dojazdowej. Pomoc finansową udzielą również: 
- Urząd Marszałkowski – 34.000 zł., 
- Miasto i Gmina Śmigiel – 8.000 zł. 
Zaznaczył, że jest to jednorazowa pomoc finansowa, która przeznaczona zostanie na 
dofinansowanie przewozów pasażerskich.  
Radny Jerzy Dolata stwierdził, że w świetle wypowiedzi Starosty w § 1 powinien znaleźć się 
zapis mówiący, iż dotyczy to roku 2003. 
Starosta odpowiedział, że w porozumieniu będzie zapisany rok 2003. Dodał, że nie widzi 
przeszkód, aby w § 1 wprowadzono zaproponowaną zmianę. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
przyjęciem zgłoszonej zmiany. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, 17 głosami za, przy 1 głosie 
wstrzymującym się zaproponowana zmiana została przyjęta. § 1 otrzymał brzmienie: „W celu 
wspierania rozwoju lokalnego, udziela się pomocy finansowej, gminie Śmigiel w roku 2003 w 
kwocie 8.000 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów pasażerskich Śmigielską 
Koleją Dojazdową.”. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr IX/95/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie 
Śmigiel została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
9/3/ 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. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Następnie powiedział, że w dniu dzisiejszym Zarząd 
Powiatu zgłosił autopoprawkę do w/w projektu uchwały. W związku z powyższym poprosił o 
jej przedstawienie. 
Skarbnik Powiatu poinformowała, że zaproponowane zmiany wynikają z przyjęcia 
autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu zadań 
inwestycyjnych na drogach powiatowych na lata 2003 – 2006”. Ponadto plan wieloletni 
powinien obejmować co najmniej 3 lata. W związku z powyższym zaistniała konieczność 
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dopisania roku 2005, w którym nakłady będą zerowe. Następnie przedstawiła treść projektu 
w/w uchwały. Powiedziała, że:  
1. W związku z zawartą od dnia 01.07.2003 r. umową podnajmu lokalu użytkowego 

położonego przy ul. Kościuszki 32 wzrastają dochody i wydatki budżetu powiatu w tym: 
- dochody z tytułu czynszu – 10.468 zł i wpływy z opłat eksploatacyjnych – 2.460 zł, 
- wydatki na pokrycie czynszu i opłat eksploatacyjnych – 10.642 zł oraz koszty zarządu 

nieruchomości – 1.476 zł, 
- różnica w wysokości 810 zł zasila rezerwę ogólną budżetu powiatu. 

2. Udzielona zostaje pomoc finansowa gminy Śmigiel w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie przewozów pasażerskich Śmigielską Koleją Dojazdową. Środki pochodzą z 
rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 

3. Udzielone zostają dotacje celowe z rezerwy ogólnej dla: 
- Ludowego Klubu Sportowego „Sana” w Kościanie w wysokości 1.500 zł celem 

dofinansowania wyjazdu zawodniczki i trenera na mistrzostwa świata juniorów w 
biegach górskich w Anchorage na Alasce, 

- Klubu Trójboju Siłowego Kobra Jass Kościan w kwocie 1.000 zł w celu wsparcia 
przygotowań zawodników w Mistrzostwach Świata Juniorów w Trójboju Siłowym, 
które odbędą się w Kościanie, 

- Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie z okazji przypadającej 
w tym roku 80-ej rocznicy pierwszej matury w wysokości 2.000 zł, 

- Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Kościanie w wysokości 1.200 zł z 
przeznaczeniem na zakup medali 50-lecia SZS i medali „Za Zasługi Dla sportu 
Szkolnego Województwa Wielkopolskiego”.  

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie 
dokonuje się przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej pomiędzy działem 801 – 
Oświata i wychowanie, a działem 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Środki 
pochodzące głównie z oszczędności na wydatkach związanych z wypłatą dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego zostaną spożytkowane na uzupełnienie planu wydatków na 
dostarczaną energię cieplną. 

5. W załączniku nr 3 zwiększa się planowane przychody i wydatki środków specjalnych. W 
dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe zwiększone środki 
finansowe pochodzą z wpłat na egzaminy praktycznej nauki zawodu, wpłatę prowizji za 
obsługę stypendium z Agencji Rolnej Skarbu Państwa i wystawianie duplikatów. 
Pozyskane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z obsługą przeprowadzanych 
egzaminów. Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w 
Mościszkach, w dziale 853 – Opieka społeczna, rozdz. 85302 – Domy pomocy społecznej 
zwiększony został plan przychodów z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 5.000 zł. 

6. Przyjmuje się do realizacji program wieloletni zadań inwestycyjnych na drogach 
powiatowych na lata 2003-2004. Szczegółowy zakres podejmowanych zadań w tym okresie 
określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały.  
Radny Jerzy Dolata zwrócił uwagę, na konieczność zmiany zapisów w § 4 i § 5, gdzie lata 
„2003 – 2004” winny być zastąpione latami „2003 – 2005”. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
przyjęciem zgłoszonej autopoprawki Zarządu. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło18 radnych, autopoprawka Zarządu Powiatu 
została przyjęta jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
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W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr IX/96/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 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 10  do niniejszego protokołu. 
 
9/4/ Uchwała w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Skarbnik Powiatu poinformowała, że zapisy ustawy ustrojowej o samorządzie powiatowym 
nakładają na Radę Powiatu obowiązek określenia trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej  określając podstawowe wymogi  w tym zakresie. W tej chwili obowiązuje uchwała 
z czerwca 2000 roku. Obecnie Zarząd Powiatu proponuje wprowadzić zmiany dotyczące: 
- podstawy prawnej, 
- terminu opracowania uchwały Zarządu Powiatu w sprawie opracowania materiałów 

planistycznych przez Starostwo Powiatowe, powiatowe jednostki organizacyjne oraz 
powiatowe służby, inspekcje i straże, koniecznej do przygotowania projektu budżetu na 
dzień 15 września, 

- w § 2 dopisano punkt „e” mówiący, iż w projekcie uchwały powinny być zapisane wydatki 
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności Unii Europejskiej, 

- zmiany w § 7 wynikają, ze zmiany liczby i nazw Komisji Stałych Rady, 
- zmiany w § 11 mają charakter porządkowy. 
Na zakończenie dodała, że przygotowany projekt uchwały opiera się na uchwale proceduralnej 
i ma na celu ułatwienie prac związanych z przygotowaniem uchwały budżetowej.  
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony 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 18 radnych, uchwała nr IX/97/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę. 
Po zakończeniu przerwy Przewodniczący rady wznowił obrady. 
 
9/5/  Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia 

zasad ustalania wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 
Rady Powiatu Kościańskiego. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zasad ustalania 
wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu 
Kościańskiego radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie 
powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wysokość diet i termin 
ich wypłacania. Zmiana ma na celu realizację wniosku pokontrolnego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej po przeprowadzonej kompleksowej kontroli gospodarki finansowej powiatu, 
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polegającego na wskazaniu ustalenia procedur przepływu informacji pomiędzy Radą a 
Zarządem Powiatu pozwalających określić czy wszyscy radni w wymaganym przepisami prawa 
terminie złożyli oświadczenia majątkowe, co stanowi podstawę wypłaty diet za udział w 
pracach organów Rady. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony 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 18 radnych, uchwała nr IX/98/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie  zmiany uchwały Rady Powiatu 
Kościańskiego w sprawie określenia zasad ustalania wysokości diet oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr12 do niniejszego protokołu. 
 
9/6/ Uchwała w sprawie: zaliczenia drogi przebiegającej przez m. Śmigiel długości 4,671 km 

do kategorii dróg powiatowych. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zaliczenia drogi przebiegającej przez m. Śmigiel długości 4,671 km do kategorii dróg 
powiatowych radni otrzymali w materiałach do sesji.  
Radny Karol Kopienka zainteresował się błędami, które znalazły się w poprzedniej uchwale 
oraz konsekwencjami wynikłymi z tych błędów.  
Wicestarosta poinformował, że Wojewoda Wielkopolski w trybie nadzoru unieważnił 
wcześniejszą uchwałę.  W związku z tym, iż uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich jest aktem normatywnym zawierającym przepisy 
powszechnie obowiązujące podlega ogłaszaniu w dzienniku urzędowym. W związku z tym, iż 
takiego zapisu nie było w poprzedniej uchwale została ona unieważniona. Wniosek jest jeden – 
służby prawne w przyszłości muszą dokonywać bardziej troskliwego przeglądu 
podejmowanych uchwał.  
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony 
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 18 radnych, uchwała nr IX/99/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej przez m. 
Śmigiel długości 4,671 km do kategorii dróg powiatowych została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
9/7/ Uchwała w sprawie: powierzenia Miastu Poznań realizacji zadania publicznego z zakresu 

pomocy społecznej polegającego na szkoleniu i kwalifikowaniu kandydatów na rodziny 
zastępcze oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla przeszkolonych rodzin 
zastępczych. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie powierzenia Miastu Poznań realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej polegającego na szkoleniu i kwalifikowaniu kandydatów na rodziny zastępcze oraz 
poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla przeszkolonych rodzin zastępczych radni 
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otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu 
uchwał. 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Pani Grażyna Talarczyk 
poinformowała, że w roku 2002 bezpłatną obsługę rodzin zastępczych z terenu Powiatu 
Kościańskiego zapewniały Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze w Lesznie i Poznaniu. W tym roku 
szkolenia dla rodzin zastępczych są płatne. Środki na ten cel pochodzić będą z budżetu 
Wojewody Wielkopolskiego. Podstawą płacenia jest porozumienie zawarte pomiędzy 
Zarządem Powiatu a Miastem Lesznem i Miastem Poznaniem. W związku z powyższym 
konieczne jest podjęcie powyższych uchwał przez Radę Powiatu. Dodała, że ze szkoleń w 
Poznaniu korzystają rodziny zastępcze z terenu Gminy Czempiń. Zaznaczyła, że podjęte 
uchwały będą podstawą do podpisania w/w porozumień.  
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony 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 18 radnych, uchwała nr IX/100/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie powierzenia Miastu Poznań 
realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na szkoleniu i 
kwalifikowaniu kandydatów na rodziny zastępcze oraz poradnictwo psychologiczno-
pedagogiczne dla przeszkolonych rodzin zastępczych została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
9/8/ Uchwała w sprawie: powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego z zakresu 

pomocy społecznej polegającego na szkoleniu i kwalifikowaniu kandydatów na rodziny 
zastępcze oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla przeszkolonych rodzin 
zastępczych. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej polegającego na szkoleniu i kwalifikowaniu kandydatów na rodziny zastępcze oraz 
poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla przeszkolonych rodzin zastępczych radni 
otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw 
Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony 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 18 radnych, uchwała nr IX/101/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie powierzenia Miastu Leszno 
realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na szkoleniu i 
kwalifikowaniu kandydatów na rodziny zastępcze oraz poradnictwo psychologiczno-
pedagogiczne dla przeszkolonych rodzin zastępczych została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
9/9/ Uchwała w sprawie: uchwalenia programu z zakresu pomocy społecznej – „Utworzenie 

Zespołu Wsparcia Rodziny na bazie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia 
dziennego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.”. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie uchwalenia programu z zakresu pomocy społecznej – „Utworzenie Zespołu Wsparcia 
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Rodziny na bazie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego przy 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.” radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Pani Grażyna Talarczyk 
poinformowała, że utworzenie Zespołu Wsparcia Rodziny działającej na bazie placówki 
opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kościanie jest realizacją założeń programu operacyjnego związanego z realizacją „Strategii 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kościańskiego na lata 2002 – 2015”. Celem 
programu jest: 
- wspieranie rodziny naturalnej, zastępczej i adopcyjnej, 
- prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin, 
- terapia rodzinna, 
- tworzenie dogodnych warunków życiowych dla osób i rodzin oraz umożliwienie im 

bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, 
- poprawa stanu funkcjonowania rodziny, 
- promocja rodziny. 
Środki finansowe na realizację tego programu pochodzić będą z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej (15.000 zł.) oraz z budżetu powiatu kościańskiego (2.500 zł.). 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony 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 18 radnych, uchwała nr IX/102/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia programu z zakresu 
pomocy społecznej – „Utworzenie Zespołu Wsparcia Rodziny na bazie placówki opiekuńczo – 
wychowawczej wsparcia dziennego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kościanie.” została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr16 do niniejszego 
protokołu. 
 
9/10/ Uchwała w sprawie: utworzenia zespołu wsparcia rodziny na bazie placówki opiekuńczo-

wychowawczej wsparcia dziennego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kościanie. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie utworzenia zespołu wsparcia rodziny na bazie placówki opiekuńczo-wychowawczej 
wsparcia dziennego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie radni otrzymali 
w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony 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 18 radnych, uchwała nr IX/103/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie utworzenia zespołu wsparcia 
rodziny na bazie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego przy Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr17 do niniejszego protokołu. 
 
9/11/ Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/152/2000 z dnia 17.10.2000 roku w 

sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Nietążkowie gmina Śmigiel i 
ustalenia ich zasad sprzedaży, z późniejszą zmianą. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/152/2000 z dnia 17.10.2000 roku w sprawie sprzedaży 
lokali mieszkalnych położonych w Nietążkowie gmina Śmigiel i ustalenia ich zasad sprzedaży, 
z późniejszą zmianą radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu w projekcie uchwały proponuje: 
- obniżyć wysokość wpłaty 1 raty z 20 % na 5 % ceny sprzedaży, 
- ustalić wysokość oprocentowania w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty na 4 % w 

stosunku rocznym.  
Zaznaczył, że powyższe zmiany mają być zachętą do zakupu lokali mieszkalnych przez 
najemców, co ułatwi gospodarowanie tymi nieruchomościami i zwolni Powiat od ponoszenia 
kosztów ich utrzymania i remontów. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony 
projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały.  
Radny Jerzy Dolata zainteresował się oprocentowaniem w przypadku rozłożenia ceny 
sprzedaży na raty. 
Starosta poinformował, że zgodnie z art. 70 ust. 4 ustawy gospodarce nieruchomościami z 21 
sierpnia 1997 roku Rada Powiatu może zastosować umowne stawki oprocentowania. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr IX/104/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXIII/152/2000 z dnia 17.10.2000 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych położonych 
w Nietążkowie gmina Śmigiel i ustalenia ich zasad sprzedaży, z późniejszą zmianą została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr18 do niniejszego protokołu. 
 
9/12/ Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/165/2000 z dnia 30.11.2000 roku w 

sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Nietążkowie przy ul. 
Arciszewskich i ustalenia ich zasad sprzedaży, z późniejszą zmianą. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/165/2000 z dnia 30.11.2000 roku w sprawie sprzedaży 
lokali mieszkalnych położonych w Nietążkowie przy ul. Arciszewskich i ustalenia ich zasad 
sprzedaży, z późniejszą zmianą radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie 
``Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony 
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 18 radnych, uchwała nr IX/105/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXIV/165/2000 z dnia 30.11.2000 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych położonych 
w Nietążkowie przy ul. Arciszewskich i ustalenia ich zasad sprzedaży, z późniejszą zmianą 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 
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9/13/ Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu 

kontroli w I półroczu 2003 roku. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 
2003 roku radni otrzymali przed sesją. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania z realizacji planu kontroli w I półroczu 2003 roku. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Kaczmarek przedstawił sprawozdanie będące 
integralną częścią projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia 
sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2003 roku. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr IX/106/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania 
Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2003 roku została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 20  do niniejszego protokołu. 
 
10. Odpowiedzi na zapytania. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi na zapytania zostały udzielone wcześniej. 
W związku z powyższym zaproponował przejść do następnego punktu obrad.  
 
11. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący Rady zapytał o wnioski i oświadczenia radnych. 
Radny Jerzy Dolata poprosił o przedstawienie, na piśmie, informacji o stanie prawnym 
nieruchomości położonej w Kościanie przy al. Kościuszki 22. 
Starosta powiedział, że taka informacja zostanie przedstawiona. Następnie stwierdził, że w 
chwili obecnej przedstawi tą informację w dużym skrócie. Poinformował, że: 
- w roku 1999 Wojewoda Leszczyński swoją decyzją przekazał powyższą nieruchomość na 

własność Miasta Kościana, 
- w marcu 2001 roku Zarząd Powiatu Kościańskiego wystąpił do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji o stwierdzenie nieważności powołanej wyżej decyzji 
Wojewody Leszczyńskiego w części dotyczącej nieruchomości zabudowanej budynkiem 
administracyjnym  - jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, 

- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  w 2002 roku  stwierdził nieważność decyzji 
Wojewody Leszczyńskiego w części dotyczącej nabycia przez Miasto Kościan własności 
przedmiotowej nieruchomości  zabudowanej budynkiem administracyjnym, 

- Burmistrz Miasta Kościana  wystąpił do Ministra o ponowne rozpatrzenie tej sprawy,   
- decyzją z sierpnia 2002 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  utrzymał w 

mocy  swoją decyzję z dnia 14 lutego 2002 roku stwierdzającą nieważność decyzji  
„komunalizacyjnej”, na którą Zarząd Miasta Kościana wniósł skargę do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie, 

- wyrokiem z marca 2003 roku NSA w Warszawie oddalił skargę Zarządu Miasta. 
Z chwilą stwierdzenia  nieważności decyzji „ komunalizacyjnej”  przestaje ona rodzić skutki 
prawne i stan prawny jest taki jak na dzień sprzed dnia wydania decyzji  stwierdzającej 
przejście prawa własności na rzecz Miasta Kościan.  Obecnie przed Wojewodą Wielkopolskim  
z wniosku Miasta Kościana, Powiatu Kościańskiego i Województwa Wielkopolskiego  toczy 
się  postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenie nabycia udziałów we własności 
przedmiotowej nieruchomości. Na  przeprowadzonej w dniu 25 czerwca 2003 roku rozprawie  



 14 

administracyjnej  Wojewoda wniósł o przygotowanie   przez Starostę  inwentaryzacji budynku. 
Inwentaryzacja wykonana zostanie do dnia 30 września 2003 roku. W chwili obecnej 
właścicielem uwidocznionym w księdze wieczystej jest Skarb Państwa, w którego imieniu 
działa Starosta Kościański.  
Na zakończenie dodał, że uzupełniona informacja w tej sprawie zostanie przekazana 
zainteresowanemu. Następnie Starosta podziękował wszystkim radnym, za jednogłośne 
przyjęcie wszystkich uchwał rady, a szczególnie dwóch uchwał strategicznych dot. przyjęcia 
programu zadań na drogach powiatu i zmian budżetu na rok 2003. Jest to świadectwo, że nie 
ma sztywnego podziału na rządzących i opozycję. Jest natomiast wspólna dbałość o dobro 
Powiatu. 
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym oraz pracownikom Starostwa 
Powiatowego w Kościanie za okazane wyrazy współczucia przekazane jego osobie i rodzinie w 
związku ze śmiercią jego matki. 
Wobec braku dalszych głosów Przewodniczący Rady zaproponował przejść do następnego 
punktu obrad.  
 
12. Zakończenie. 

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

 
 

Przewodniczący Rady 
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