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PROTOKÓŁ NR V/03 
 
 
z V sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się 18.03.2003r. w sali Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 do 19.00.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego Pan Edward 
Strzymiński. Powitał wszystkich radnych przybyłych na sesję, zaproszonych gości, mieszkańców 
powiatu, Pana Starostę, członków Zarządu, pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych 
Powiatu oraz przedstawicieli prasy. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego proto-
kołu. Stwierdził, że na 19 radnych w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi więcej niż połowę 
ogólnej liczby radnych i zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Powiatu Kościańskiego podejmowane 
uchwały będą prawomocne. 
 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu 
posiedzenia V sesji otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały związane z problema-
tyką posiedzenia. Dodał, że w dniu 12 marca 2003 roku zwrócił się do niego Zarząd Powiatu z 
wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad V sesji punktu 8/14 dotyczącego podjęcia uchwa-
ły Rady Powiatu w sprawie udzielenia wsparcia finansowego Komendzie Powiatowej Policji w 
Kościanie. Następnie zapytał o inne wnioski do przedstawionego porządku obrad. Nie było, więc 
zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku Zarządu Powiatu. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, wniosek Zarządu Powiatu o wpro-
wadzenie do porządku obrad V sesji punktu 8/14 dotyczącego podjęcia uchwały Rady Powiatu w 
sprawie udzielenia wsparcia finansowego Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie został 
przyjęty jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady przedstawił zmieniony porządek obrad obejmujący: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu z IV 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) wstąpienia na mandat radnego Rady Powiatu Kościańskiego, 
2) przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 

2002, 
3) przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Komendy Powiatowej 

Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2002 r., 
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4) przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 
bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu za 
2002 rok, 

5) przyjęcia informacji Państwowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sani-
tarnego powiatu kościańskiego za 2002 r., 

6) podjęcia inwestycji pod nazwą: Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół Spe-
cjalnych w Kościanie, 

7) zmiany uchwały Nr III/30/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu powiatu ko-
ściańskiego na 2003 rok, 

8) ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszerego-
wania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników za-
trudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu, 

9) delegowania radnego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 
10) wyboru delegata Powiatu Kościańskiego do Stowarzyszenia miast i gmin położonych 

przy drodze ekspresowej Poznań – Wrocław „Piątka”, 
11) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2003 rok, 
12) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na 2003 rok, 
13) zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na rok 

2003, 
14) udzielenia wsparcia finansowego Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie. 

9. Odpowiedzi na zapytania. 
10. Wnioski i oświadczenia radnych. 
11. Zakończenie sesji. 

 
3. Przyjęcie protokółu z IV sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z IV 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 18 radnych, protokół z IV sesji Rady Powiatu 
Kościańskiego został przyjęty jednogłośnie. 

 
4. Informacja przewodniczącego rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.  

 
Przewodniczący Rady powiedział, że w okresie międzysesyjnym brał udział: 
- w spotkaniu Przewodniczących Rad Miasta i Gmin Powiatu Kościańskiego, które odbyło się z 

jego inicjatywy w dniu 19 lutego 2003 r., 
- w spotkaniu z Radą Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej Powiatu Kościańskiego, które 

odbyło się 20 lutego 2003 r., 
- w sesji Rady Miejskiej Kościana, która odbyła się 20 lutego 2003 r., 
- w VI Zimowym Biegu Przełajowym – Kościan 2003, który odbył się 22 lutego 2003 r., 
- w Wojewódzkiej Inauguracji obchodów 50-lecia Szkolnego Związku Sportowego w Żarko-

wie, która odbyła się 23 lutego 2003 r., 
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- w I Mistrzostwach Powiatu w narciarstwie zjazdowym i snowbordzie w Zieleńcu k. Dusznik, 
które odbywały się w dniach od 28 lutego do 1 marca 2003 r., 

- w posiedzeniu Zarządu Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie, które odbyło 
się 4 marca 2003 r., 

- i ufundował puchar na Turniej Wiedzy Pożarniczej nt. „Młodzież zapobiega pożarom”, który 
odbył się 7 marca 2003 r., 

- w spotkaniu szkoleniowym radnych prowadzonym przez WOKISS z Poznania, nt. „Status 
radnego rady gminy, rady powiatu”, które odbyło się 10 marca 2003 r., 

- w spotkaniu z zastępcą Dyrektora Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Panem Drożdżyń-
skim w sprawie Ogólnopolskich Zawodów w Woltyżerce w Racocie, które odbyło się w dniu 
13 marca 2003 r., 

- w I Konferencji nauczycieli wychowania fizycznego powiatu kościańskiego, która odbyła się 
14 marca 2003 r., 

- w posiedzeniach Komisji Rady Powiatu Kościańskiego, 
- w posiedzeniach Zarządu Powiatu Kościańskiego, które odbywały się w dniach 21 i 26 lutego 

oraz 5 i 12 marca 2003 r. 
Dodał, że Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego Pan Ryszard Fornalik uczestniczył 
w spotkaniu związanym z przekazaniem sprzętu rehabilitacyjnego dla Stowarzyszenia Osób Nie-
pełnosprawnych „Światło Nadziei”, które odbyło się 14 marca 2003 r. Następnie zapytał o pyta-
nia 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 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. Następnie zapytał o pytania i wnioski do złożonego sprawozdania. 
Radny Karol Malicki nawiązując do uchwały nr 9/30/03 w sprawie ustalenia wysokości dodatku 
motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Ko-
ściański zapytał o okres oraz wielkość procentową przyznanych dodatków motywacyjnych. Na-
stępnie poprosił o dodatkowe informacje związane z uchwałą nr 12/40/03 w sprawie wniosku o 
przejęcie na własność Powiatu Kościańskiego gruntu położonego w Śmiglu przy ul. Skarżyń-
skiego, na którym znajduje się budynek Przychodni Zdrowia oraz zapytał o powód przedłużenia 
powierzenia Panu Tadeuszowi Frąszczakowi stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kościanie na okres 1 roku. 
Starosta poinformował, że: 
1. Dodatek motywacyjny podobnie jak dodatek funkcyjny przyznawane są dyrektorom szkół i 

placówek oświatowym prowadzonym przez powiat zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Ko-
ściańskiego z 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu 
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określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także 
wysokości i szczegółowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego. Obecnie dodatek 
motywacyjny Zarząd przyznał na okres od 1 marca 2003 roku do 31 sierpnia 2003 roku w wy-
sokości od 25 do 35 % wynagrodzenia zasadniczego. Dodał, że w przyszłości powyższy doda-
tek będzie bardziej zróżnicowany. 

2. Uchwała nr 12/40/03 dotyczy gruntu, który w określonych częściach stanowi własność Skarbu 
Państwa, powiatu oraz Samodzielnego Publicznego zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie 
Skarbu Państwa. Uchwała ma na celu uporządkowanie stanu własności tej nieruchomości. 

3. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie zwrócił się do Zarządu Powiatu o 
wyrażenie zgody na przedłużenie mu powierzenia stanowiska dyrektora ZSP w Kościanie na 1 
rok szkolny, ponieważ po roku chce odejść na emeryturę. W związku z powyższym Zarząd 
przychylił się do przedłożonego wniosku. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy przedstawione wyjaśnienia są wystarczające. 
Radny Karol Malicki odpowiedział, że tak. 
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?  
Radna Urszula Iwaszczuk zainteresowała się, czy Zarząd jest za integracją Polski z Unią Euro-
pejską, czy jest temu przeciwny. Dodała, że jest tym zainteresowana, ponieważ niepokoją ją arty-
kuły oraz zdjęcia w prasie przedstawiające Starostę na tle transparentów antyunijnych. Zapytała, 
czy Zarząd chce powrotu Polski do niszy i totalnej izolacji oraz czy Zarząd będzie zachęcał 
mieszkańców powiatu do głosowania za wstąpieniem Polski do Unii. 
Starosta odpowiedział, że jest zaskoczony tym pytaniem. W chwili obecnej przedstawi swój 
punkt widzenia w tej sprawie, ponieważ Polacy wypowiedzą się podczas referendum. Stwierdził, 
że nie jego winą jest to, że dziennikarze zrobili mu zdjęcie pod takim transparentem. Zaznaczył, 
że on go nie trzymał. Wziął udział w legalnym spotkaniu zorganizowanym przez wszystkie orga-
nizacje rolnicze, ponieważ chce i wspiera rolników. Na tym spotkaniu wyraził solidarność ze 
społeczeństwem rolnym i nic nie mówił o Unii Europejskiej. Dodał, że osobiście jest za wstąpie-
niem Polski do Unii, lecz nie za wszelką cenę. Można nadal szukać warunków, które dla Polski 
będą najlepsze. Zaznaczył, że wcześniej walczył, aby Polska wyszła z tej tzw. ciemnych czasów. 
Obecnie ludzie, którzy byli bezkrytycznie wpatrzeni na Wschód podobnie wpatrują się na Za-
chód, co nie jest zbyt dobre. Poinformował również, że Zarząd Powiatu zamierza prowadzić dzia-
łania, które przybliża Unię Europejską mieszkańcom powiatu. Zgodnie z przygotowywaną zmia-
ną Regulaminu Organizacyjnego Starostwa zostanie utworzone stanowisko ds. integracji z Unią 
Europejską. Osoba na tym stanowisku będzie koordynowała wszystkie sprawy z tym związane. 
Radny Bernard Ptak poinformował, że na tych spotkaniach jest związkowcem i mówi w imieniu 
związku. Zaznaczył, że związkowcy nie odżegnują się całkowicie od Unii Europejskiej, lecz wie-
lu z nich nie ma dobrego zdania o tej sprawie. Poprzedni jak i obecny rząd nie podejmują działań, 
które poprawiłyby sytuację w rolnictwie polskim. Rolnicy coraz bardziej są osłabieni i obawiają 
się konkurencji unijnej. Obecny rząd nie tylko, niszczy rolnictwo, ale prowadzi działania, które 
skutkują likwidacją miejsc pracy w miastach. Zaznaczył, że w tym momencie wypowiadał się 
jako związkowiec. 
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Radna Urszula Iwaszczuk podziękowała za wyczerpująca odpowiedź. Zaznaczyła również, że w 
swoim wystąpieniu powiedziała „nisza”, a nie „ciemne czasy”.  
Radny Karol Malicki zainteresował się obecną sytuacją Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kościanie oraz sprawą podpisania kontraktu z Wielkopolską Regionalną 
Kasą Chorych. 
Wicestarosta Pan Michał Jurga poinformował, że bierze udział w trudnych rozmowach z przed-
stawicielami Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych. Szpitale powiatowe, poza klinicznymi 
nie chcą przystać na zaproponowane kontrakty, które są o 10 % niższe, niż kontrakty podpisane 
w 2002 roku. Stowarzyszenie pracodawców, przy pomocy władz samorządowych walczy o lep-
sze kontrakty. Wicemarszałek Zarządu Województwa Wielkopolskiego p. Sikorski podjął się 
mediacji. W ich wyniku WRKCh zaproponowała zwiększyć kontrakty o 5 %, na co przystali pra-
codawcy. Ostatecznie kontraktów jednak nie podpisano. W związku z powyższym Konwent Sta-
rostów domagał się odwołania Zarządu WRKCh. Pracodawcy swoje stanowisko wyrazili pod-
czas konferencji prasowej, jednak nie występowali zbyt ostro, ponieważ mieli nadzieję na poro-
zumienie. Na dzień 18 marca 2003 roku 70 % szpitali nie podpisało kontraktów na okres od mar-
ca do grudnia 2003 roku. Kontrakty w większości podpisały szpitale niepubliczne i psychiatrycz-
ne. Dodał, że podpisanie zaproponowanych kontraktów pogorszy i tak trudną sytuację finansową 
szpitali. Następnie poinformował, że w dniu 20 marca 2003 roku (w czwartek) Minister Balicki 
przyjedzie do Poznania i może on coś się w tej kwestii zmieni. Zaznaczył, że pracodawcy chcą 
podpisać kontrakty, które pozwolą na spokojne funkcjonowanie szpitali. Szpital kościański jest w 
miarę dobrej kondycji, niemniej jednak podpisanie zaproponowanego kontraktu mogłoby spowo-
dować kłopoty, ponieważ szpital otrzymałby o 2 lub 2,5 miliona złotych mniej niż dostał w roku 
2002. Dodał, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego twierdzi, iż WRKCh powinna ustąpić. 
Starosta dodał, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie funkcjonuje 
normalnie i to jest najważniejsze. 
Przewodniczący Rady wobec braku dalszych pytań zaproponował przejść do następnego punktu 
obrad. 
 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
8/1/ Uchwała w sprawie: wstąpienia na mandat radnego Rady Powiatu Kościańskiego.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie wstąpienia na mandat radnego Rady Powiatu Kościańskiego radni otrzymali przed sesją. Na-
stępnie zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Nie było, więc zarzą-
dził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr V/46/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie wstąpienia na mandat radnego Rady Powia-
tu Kościańskiego została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu. 
Przewodniczący Rady poprosił Pana Stefana Klupsza o zajęcie miejsca przy stole obrad i złoże-
nie ślubowania. Poinformował, że ślubowanie należy potwierdzić słowem „ślubuję” oraz, że ślu-
bowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. Następnie odczytał rotę 
ślubowania: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu 
Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności 
Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych 
praw Rzeczypospolitej Polskiej.” 
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Radny Stefan Klupsz potwierdził ślubowanie słowem „ślubuję”. 
W dalszej części obrad uczestniczyło 19 radnych.  
 
8/2/ Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsu-

mentów za rok 2002. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2002 
radni otrzymali w materiałach do sesji. 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 19 radnych, uchwała nr V/47/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Po-
wiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2002 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
8/3/ Uchwała w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Komen-

dy Powiatowej Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2002 r. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Komendy Powiatowej Policji 
o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2002 r. radni otrzymali w materiałach do se-
sji. 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 19 radnych, uchwała nr V/48/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz in-
formacji Komendanta Komendy Powiatowej Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicz-
nego za 2002 r. została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego pro-
tokołu. 
 
8/4/ Uchwała w sprawie: przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożaro-
wych powiatu za 2002 rok. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpie-
czeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu za 2002 rok radni 
otrzymali w materiałach do sesji. 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. 
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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 19 radnych, uchwała nr V/49/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiato-
wego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o 
zagrożeniach pożarowych powiatu za 2002 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
8/5/ Uchwała w sprawie: przyjęcia informacji Państwowego Inspektora Sanitarnego o stanie bez-

pieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2002 r. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie przyjęcia informacji Państwowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitar-
nego powiatu kościańskiego za 2002 r. radni otrzymali w materiałach do sesji. 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. 
Radny Karol Malicki poinformował, że niepokoi go stan wody w Czempiniu i Śmiglu. Następnie 
zapytał o czynności, które pozwoliłyby na poprawę jej stanu. 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie Pani Łucja Pater – Chuda poinformowała, że Sane-
pid zajmuje się badaniem wody. Od tego roku woda będzie monitorowana. Wszelkie czynności 
zmierzające do polepszenia stanu wody wykonuje właściciel. Co należy zrobić określić techno-
log. Sanepid jedynie ocenia stan wody. Zaznaczyła, że wszelkie działania zmierzające do popra-
wy jakości wody wymagają wieloletnich przedsięwzięć. Dodał, że o jakości wody zawsze infor-
mowani są burmistrzowie, wójtowie oraz starostowie. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad pod-
jęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr V/50/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Inspek-
tora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2002 r. została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
8/6/ Uchwała w sprawie: podjęcia inwestycji pod nazwą: Centrum Sportu i Rehabilitacji przy 

Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie podjęcia inwestycji pod nazwą: Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjal-
nych w Kościanie radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił Starostę o przed-
stawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że rok 2002 jest rokiem osób niepełnosprawnych. Zarząd wychodząc 
naprzeciwko temu hasłu postanowił przystąpić do budowy obiektu sportowo-rehabilitacyjnego 
przy ZSS w Kościanie, w którym kształcone są osoby niepełnosprawne fizycznie oraz psychicz-
nie. Szkoła ta nie ma żadnej bazy do wykonywania ćwiczeń oraz zabiegów rehabilitacyjnych. 
Obiekt ten będzie miał 600 m2, w tym sala sportowa 320 m2. Obok sali będą sale rehabilitacyjne, 
szatnie, węzły sanitarne. Zaznaczył, że obecnie trwają prace związane z wypracowaniem osta-
tecznej koncepcji tego obiektu. Koszt całej inwestycji ustalono na 1.500.000 zł. Środki na jej 
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realizację pochodzić będą z budżetu powiatu, Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych oraz totalizatora sportowego. Dodał, że Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespo-
le Szkół Specjalnych w Kościanie budowane będzie w latach 2003 – 2005.  
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 podjęcie. 
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 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 19 radnych, uchwała nr V/51/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie podjęcia inwestycji pod nazwą: Centrum 
Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
8/7/ Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr III/30/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie bu-

dżetu powiatu kościańskiego na 2003 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie zmiany uchwały Nr III/30/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu powiatu kościań-
skiego na 2003 rok radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił Starostę o przed-
stawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że w projekcie uchwały wprowadzono zmiany polegające na: 
- zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 486.110 zł. w związku z określeniem przez Mi-

nistra Finansów ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz z tytułu 
udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługujących Powiatowi Kościań-
skiemu na rok 2003, to jest 286.110 zł. oraz otrzymaniem od Wojewody Wielkopolskiego do-
tacji celowej w wysokości 200.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie z zakresu Programu Zin-
tegrowanego Ratownictwa Medycznego, 

- zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 1.021.222 zł. i podziale nadwyżki budżetowej z 
lat poprzednich, 

- zwiększeniu rezerwy ogólnej budżetu powiatu o kwotę 86.110 zł. 
Dodał, że nadwyżkę budżetową Zarząd proponuje przeznaczyć na:  
- budowę kotłowni gazowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie – 150.000 

zł., 
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Spe-

cjalnych w Kościanie – 90.000 zł., 
- zadania na drogach powiatowych – 295.112 zł. 
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 podjęcie. 
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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 19 radnych, uchwała nr V/52/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/30/02 z dnia 30 
grudnia 2002 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2003 rok została podjęta jednogło-
śnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
8/8/ Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kate-

gorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pra-
cowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania 
określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w 
jednostkach organizacyjnych powiatu radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie 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 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 19 radnych, uchwała nr V/53/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek 
wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę. 
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i podziękował kierownikom inspekcji i straży  
za przedstawione sprawozdania oraz dotychczasową pracę. Zaznaczył, że sprawozdania zostały 
omówione na Komisjach Rady i w związku z powyższym nie było dyskusji na dzisiejszej sesji. 
 
8/9/ Uchwała w sprawie: delegowania radnego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie delegowania radnego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radni otrzymali w mate-
riałach do sesji. Następnie poprosił Starostę o przedstawienie powyższego projektu uchwały.  
Starosta poinformował, że powyższy projekt uchwały został przygotowany w związku z wyga-
śnięciem mandatu Pana Stefana Stachowiaka i koniecznością wydelegowania innej osoby do prac 
w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do prac w Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku.  
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Pan Józef Świątkiewicz w imieniu Ko-
misji zgłosił kandydaturę Radnej Urszuli Iwaszczuk. 
Radna Urszula Iwaszczuk wyraziła zgodę na kandydowanie. 
Wobec braku innych kandydatów Przewodniczący Rady zarządził glosowanie nad przyjęciem 
zgłoszonej kandydatury. 
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W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, kandydatura radnej Urszuli Iwasz-
czuk została przyjęta jednogłośnie. 
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 19 radnych, uchwała nr V/54/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie delegowania radnego do prac w Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu. 
 
8/10/ Uchwała w sprawie: wyboru delegata Powiatu Kościańskiego do Stowarzyszenia miast i 

gmin położonych przy drodze ekspresowej Poznań – Wrocław „Piątka”. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie wyboru delegata Powiatu Kościańskiego do Stowarzyszenia miast i gmin położonych przy 
drodze ekspresowej Poznań – Wrocław „Piątka” radni otrzymali w materiałach do sesji. Następ-
nie poprosił o zgłaszanie kandydatów na delegata Powiatu Kościańskiego do powyższego Stowa-
rzyszenia.  
Starosta zaproponował kandydaturę Wicestarosty. 
Wicestarosta Pan Michał Jurga wyraził zgodę na kandydowanie. 
Wobec braku innych kandydatów Przewodniczący Rady zarządził glosowanie nad przyjęciem 
zgłoszonej kandydatury. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, kandydatura Wicestarosty Pana Mi-
chała Jurgi została przyjęta jednogłośnie. 
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 19 radnych, uchwała nr V/55/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie wyboru delegata Powiatu Kościańskiego do 
Stowarzyszenia miast i gmin położonych przy drodze ekspresowej Poznań – Wrocław „Piątka” 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
8/11/ Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2003 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2003 rok radni otrzymali w mate-
riałach do sesji. Następnie zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały.  
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr V/56/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu 
i Finansów na 2003 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniej-
szego protokołu. 
 
8/12/ Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na 

2003 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na 2003 rok radni otrzyma-
li w materiałach do sesji. Następnie zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu 
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uchwały. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej 
uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr V/57/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia 
i Polityki Społecznej na 2003 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 15 
do niniejszego protokołu. 
 
8/13/ Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 

Leśnictwa na rok 2003. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na rok 2003 
radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego 
projektu uchwały. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyż-
szej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr V/58/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na rok 2003 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
8/14/ Uchwała w sprawie: udzielenia wsparcia finansowego Komendzie Powiatowej Policji w 

Kościanie.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie udzielenia wsparcia finansowego Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie radni otrzyma-
li w materiałach do sesji. Następnie poprosił Starostę o przedstawienie powyższego projektu 
uchwały. 
Starosta poinformował, że w dniu 4 marca 2003 roku Komenda Powiatowa Policji w Kościanie 
zwróciła się do Zarządu z wnioskiem o dofinansowanie w kwocie 27.000 zł. zakupu samochodu 
osobowego na cele operacyjne. Po przeanalizowaniu wniosku Zarząd stwierdził, że należy wes-
przeć policje w zakupie w/w samochodu. W związku z powyższym Zarząd wnosi o podjęcie po-
wyższej uchwały. 
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 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 19 radnych, uchwała nr V/59/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie udzielenia wsparcia finansowego Komen-
dzie Powiatowej Policji w Kościanie została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 
17 do niniejszego protokołu. 

 
9. Odpowiedzi na zapytania. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi na zgłoszone zapytania zostały udzielone 
wcześniej.  
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10. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Następnie zapytał o inne głosy i wnioski.  
Radny Karol Malicki poinformował, że zawiązał się Klub Radnych Forum Demokratyczne w 
skład, którego wchodzi 5 radnych. 
Przewodniczący Rady dodał, że Przewodniczącym Klubu jest radny Karol Malicki, a jego za-
stępcą radna Urszula Iwaszczuk. Zaznaczył, że wszystkie wymagane przepisami dokumenty 
związane z zawiązaniem Klubu Radnych zostały mu przekazane. Następnie poinformował, że na 
forum Związku Powiatów Polskich odbyły się wybory Zarządu ZPP. Do składu Zarządu wybra-
ny został Starosta Kościański Pan Andrzej Jęcz 
Starosta poinformował, że do Związku Powiatów Polskich należy 315 z 352 powiatów. Obecnie 
kilka powiatów stara się o przyjęcie do Związku. Związek ma na celu dbanie i zabieganie o inte-
resy wszystkich powiatów w Polsce. Dodał, że jako członek Zarządu Związku Powiatów Pol-
skich został wydelegowany do prac w Komisji ds. Infrastruktury Służby Zdrowia. Ponadto Za-
rząd Związku został poproszony przez Ministra Zdrowia o wydelegowanie swoich przedstawicie-
li do prac w gremium tzw. „okrągłego stołu ds. służby zdrowia”, którego zadaniem będzie wy-
pracowanie koncepcji funkcjonowania służby zdrowia, w tym kształtowanie sieci placówek służ-
by zdrowia na terenie Polski. W jego skład wejdzie między innymi Wicestarosta Pan Michał Jur-
ga oraz Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie Pan Zbi-
gniew Szewczyk. W związku z powyższym powiat kościański będzie miał szansę wpływać na 
podejmowane decyzje. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jaro-
gniewicach. 
Wicestarosta poinformował, że na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Jarogniewicach w okresie od 1 marca 2003 roku do 31 lipca 2003 roku zatrudniony 
został Pan Zbigniew Gordziej. Pan Gordziej posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział 
Prawa i Administracji UAM w Poznaniu uzyskując tytuł magistra administracji. W okresie od 
dnia 1 maja 19978 roku do dnia 31 stycznia 1988 roku pracował na stanowisku Dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Ujeździe, a od dnia 1 lutego 1988 roku do dnia 28 lutego 1999 roku na 
stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie. Pan Zbigniew Gordziej odbył 
praktyki zawodowe w belgijskich, francuskich i holenderskich instytucjonalnych ośrodkach po-
mocy społecznej, prowadzonych dla wspierania osób niepełnosprawnych. Ukończył między in-
nymi kurs wiedzy i umiejętności z zakresu prawa i ekonomii dla dyrektorów domów pomocy 
społecznej. W 1993 roku otrzymał Nagrodę Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Za Wybitne Osią-
gnięcia w Zakresie Pomocy Społecznej w Dziedzinie Pomocy Instytucjonalnej w Kategorii In-
dywidualnej. Poinformowała, również, że zwrócił się do Dyrektora Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Kościanie o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia przedstawionego kandy-
data. Opinia ta jest pozytywna. Dyrektor PCPR w Kościanie zwróciła uwagę na brak specjaliza-
cji, którą Pan Zbigniew Gordziej może zdobyć do końca 2005 roku. Dodał, że po okresie prób-
nym Zarząd podejmie decyzja o zatrudnieniu Pana Gordziej na stanowisku Dyrektora DPS w 
Jarogniewicach. 
Wiceprzewodniczący Rady Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że w roku 2003 będzie 
remontowana droga nr 5 na odcinku Głuchowo – Stęszew i Radomicko – Leszno. Przetargi na 
wykonanie tych zadań wygrały firmy niemieckie działające na terenie Unii Europejskiej. Ko-
ściańska firma, która wykonała obwodnicę śmigielską nie miała szans na zdobycie tego zadania. 
Radna Urszula Iwaszczuk powiedziała, że ze słów przedstawionych przez Wiceprzewodniczące-
go zrozumiał, że przetargi odbyły się w Niemczech. 
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Wiceprzewodniczący Rady Pan Kazimierz Józefowski powiedział, że przetargi na wykonanie 
tych zadań odbyły się w Polsce. Nie wybrano jednak firmy polskiej. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji zaproponował przejść do następnego punktu obrad.  
 
11. Zakończenie. 

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