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PROTOKÓŁ NR VI/03 
 
 
z VI sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 15.04.2003r. w sali Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 do 20.30.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego Pan Edward 
Strzymiński. Powitał wszystkich radnych przybyłych na sesję, zaproszonych gości, mieszkańców 
powiatu, Pana Starostę, członków Zarządu, pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych 
Powiatu oraz przedstawicieli prasy. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego proto-
kołu. Stwierdził, że na 19 radnych w sesji uczestniczy 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 Bernard Turski. 
 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu 
posiedzenia VI sesji otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały związane z problema-
tyką posiedzenia. Następnie zapytał o inne wnioski do przedstawionego porządku obrad.  
Starosta w imieniu Zarządu zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 10/6 doty-
czącego podjęcia uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie powołania Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów. Swój wniosek uzasadnił rezygnacją kandydatki z ubiegania się o to 
stanowisko. 
Wobec braku dalszych wniosków Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem 
wniosku Zarządu Powiatu. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, wniosek Zarządu Powiatu o wykre-
ślenie z porządku obrad VI sesji punktu 10/6 dotyczącego podjęcia uchwały Rady Powiatu Ko-
ściańskiego w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów został przyjęty jedno-
głośnie. 
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, po zmianach, obejmujący: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu z V 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 realizacji uchwał Rady Powiatu Kościańskiego Nr XVI/106/2000 z dnia 

28.03.2000r. i Nr XXV/178/2000 z dnia 20.12.2000r. dotyczących nabycia przez Samodzielny 
Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie nieruchomości położonej w Kościanie przy 
ul. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. 

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu kościań-
skiego za 2002 r. 

10. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:  
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1) przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa o dzia-
łalności Inspekcji na obszarze powiatu kościańskiego w 2002 roku (druk nr 60), 

2) przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska 
na obszarze Województwa Wielkopolskiego, 

3) odwołania Sekretarza Powiatu, 
4) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, 
5) wyboru etatowego członka Zarządu Powiatu Kościańskiego, 
6) powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i określenia przedmiotu jej dzia-

łania, 
7) powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i określenia przedmiotu jej dzia-

łania, 
8) powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospo-

darczego i określenia przedmiotu jej działania, 
9) zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2003 rok, 

10) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospo-
darczego na 2003 rok, 

11) zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na rok 2003, 
12) zmiany uchwały nr IV/39/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w spra-

wie ustanowienia stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu 
Kościańskiego oraz określenia zasad jego udzielania, 

13) przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zespołu Opieki Zdro-
wotnej w Kościanie. 

11. Odpowiedzi na zapytania. 
12. Wnioski i oświadczenia radnych. 
13. Zakończenie sesji 

 
3. Przyjęcie protokółu z V sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z V 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 V sesji Rady Powiatu Ko-
ściańskiego został przyjęty jednogłośnie. 

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

 
Przewodniczący Rady powiedział, że w okresie międzysesyjnym brał udział: 
- w konferencji na temat „Aspiracji i planów życiowych młodzieży wiejskiej w obliczu integra-

cji z Unią Europejską”, która odbyła się 21.03.2003 roku, 
- w posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskich Zawodów w Woltyżerce w Raco-

cie, które odbyło się w dniu 26.03.2003 roku,  
- w reprezentacji Powiatu Kościańskiego w V Mistrzostwach Polski Radnych w Piłce Halowej 

w Buczu, które odbywały się w dniach 28 – 29.03.2003 roku, 
- w Wiosennych Biegach Przełajowych w Racocie, podczas których odbyła się Powiatowa In-

auguracja „Dnia Olimpijczyka”; biegi odbyły się 05.04.2003 roku, 
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- w spotkaniu Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Racocie, 
które odbyło się w dniu 07.04.2003 roku, 

- w pracach organizacyjnych związanych z Mistrzostwami Wielkopolskimi Nauczycieli w Piłce 
Halowej, które odbyły się w Kościanie pod Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i 
Starosty Kościańskiego; spotkanie to odbyło się 12.04.2003 roku, 

- w zakończeniu Ogólnopolskich Zawodów w Woltyżerce w Racocie, które odbyły się pod Pa-
tronatem Starosty Kościańskiego w dniach 12 – 13.04.2003 roku, 

Ponadto uczestniczył w posiedzeniach Zarządu Powiatu Kościańskiego oraz Komisji Rady Po-
wiatu Kościańskiego. 
Następnie zapytał o pytania i wnioski do przedstawionej informacji. Nie było.  
 
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał 
Rady Powiatu radni otrzymali w materiałach do sesji. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 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 poprosił o przybliżenie spraw związanych z podjęciem uchwał Zarządu 
Powiatu Kościańskiego: 
- nr 14/42/03 w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na 2003 rok oraz częściowego 

rozdysponowania rezerw, 
- nr 14/45/03 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej w Jarogniewicach 
- nr 15/49/03 w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu obchodów Europejskiego Roku 

Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Kościańskim”. 
Wicestarosta poinformował, że: 
- koszty egzekucji komorniczej w wysokości 240 zł. zostały poniesione w związku z ze wszczę-

ciem postępowań komorniczych wobec osób, które nie wywiązały się z opłat za wieczyste 
użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, 

- środki w wysokości 4.950 zł zostaną w części przeznaczone na zadania z zakresu kultury, na 
które zabrakło pieniędzy w budżecie powiatu oraz na utworzenie rezerwy w dziale kultura i 
ochrona dziedzictwa narodowego, 

- udzielone pełnomocnictwo dotyczy spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem i 
kierowaniem Domem Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, 

- na temat „Powiatowego programu obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 
w Powiecie Kościańskim” informacji udzieli Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Kościanie. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Grażyna Talarczyk poinformowała, że 
Unia Europejska ogłosiła rok 2003 rokiem osób niepełnosprawnych. PCPR w Kościanie posta-
nowiło się do tego włączyć. W związku z powyższym PCPR wspólnie ze stowarzyszeniami osób 
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niepełnosprawnych i innymi instytucjami społecznymi opracowało „Powiatowy program obcho-
dów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Kościańskim”. Program zawiera 
imprezy, które odbywać się będą przez cały 2003 rok. Zaznaczyła, że część z tych imprez już się 
odbyło. PCPR imprezy ujęte w Programie dofinansowuje ze swojego budżetu. 
Na salę obrad przybył radny Bernard Ptak. W dalszej części obrad uczestniczyło 18 radnych. 
Przewodniczący Rady zapytał, czy przedstawione wyjaśnienia są wystarczające. 
Radny Karol Malicki odpowiedział, że tak. 
Radny Jerzy Dolata poprosił o przybliżenie spraw związanych z omówieniem projektów progra-
mów operacyjnych do Strategii Powiatu Kościańskiego, zwłaszcza w obszarze przestrzeń, który 
obejmuje utworzenie, w porozumieniu z gminami, stanowiska Koordynatora do spraw Zagospo-
darowania Przestrzennego. 
Starosta poinformował, że w tym punkcie mówi się o uszczegółowieniu realizacji Strategii po-
przez programy operacyjne związane z realizacją zadań. Zarząd po przyjęciu uszczegółowionych 
programów operacyjnych przedstawi je Radzie. Nawiązując do sprawy utworzenia Stanowiska 
ds. Zagospodarowania Przestrzennego powiedział, że pojawił się postulat, aby utworzyć to sta-
nowisko. Musi się to jednak odbyć za zgodą samorządów gminnych. Zaznaczył, że utworzenie 
tego stanowiska nie wiąże się ze zwiększeniem etatów. Zadanie to wykonywałby jeden z pra-
cowników określonego Wydziału Starostwa. 
Przewodniczący Rady zapytał, czy przedstawione wyjaśnienia są wystarczające. 
Radny Jerzy Dolata 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?   
Radny Karol Malicki poinformował, że chciałby zadać pytanie w imieniu Klubu Radnych Forum 
Demokratyczne. W anonsie prasowym o dzisiejszej sesji była informacja, iż Pan Kazimierz 
Dembny kandyduje na etatowego członka Zarządu Powiatu. W związku z tym otrzymał pismo z 
prośbą o jego odczytanie na dzisiejszej sesji i przekazanie radnym. Następnie je odczytał. Ksero-
kopia pisma stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Na zakończenie zapytał Starostę, 
czy przedstawione w piśmie informacje są prawdziwe. 
Starosta poinformował, że to nie jest do niego pytanie i nie może udzielić na nie odpowiedzi. 
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady zaproponował przejść do następnego punktu 
obrad.  
 
8. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Kościańskiego Nr XVI/106/2000 z dnia 

28.03.2000 r. i Nr XXV/178/2000 z dnia 20.12.2000r. dotyczących nabycia przez Samodziel-
ny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie nieruchomości położonej w Kościanie 
przy ul. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. 

 
Przewodniczący Rady poprosił Dyrektora SP ZOZ w Kościanie o przedstawienie informacji o 
realizacji uchwał Rady Powiatu Kościańskiego Nr XVI/106/2000 z dnia 28.03.2000 r. i Nr 
XXV/178/2000 z dnia 20.12.2000r. dotyczących nabycia przez Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Kościanie nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Ks. Prymasa Ste-
fana Wyszyńskiego. 
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Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Pan Zbigniew Szewczyk 
przedstawił informację o realizacji powyższych uchwał Rady Powiatu Kościańskiego. Informacja 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawioną informacją. Wobec braku gło-
sów w dyskusji zaproponował przejść do następnego punktu porządku obrad. 
 
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu kościań-

skiego za 2002 r. 
 
Przewodniczący Rady poprosił Pana Tadeusza Grygiera o przedstawienie informacji o stanie 
bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu kościańskiego za 2002 r. 
Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Tadeusz Grygier przedstawił informację o stanie bezpieczeń-
stwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu kościańskiego za 2002 r. Informacja stano-
wi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawioną informacją. Wobec braku gło-
sów w dyskusji zaproponował przejść do następnego punktu porządku obrad. 
 
10/1/ Uchwała w sprawie: przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa o działalności Inspekcji na obszarze powiatu kościańskiego w 2002 roku. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa o działal-
ności Inspekcji na obszarze powiatu kościańskiego w 2002 roku radni otrzymali w materiałach do 
sesji. Następnie poprosił Kierownika Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa w Kościanie o przedstawienie informacji o działalności Inspekcji na obszarze po-
wiatu kościańskiego w 2002 roku. 
Pan Mieczysław Wojciechowski przedstawił informację o działalności Inspekcji na obszarze po-
wiatu kościańskiego w 2002 roku, która stanowi załącznik do wyżej wymienionego projektu 
uchwały. 
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 przedłożonego projektu uchwały. 
Wiceprzewodniczący Rady Pan Kazimierz Józefowski powiedział, ze ma jedno pytanie. Dlacze-
go świadectwa fitosanitarne wystawiane przez Inspektorat nie są uznawane przez inne kraje? 
Dodał, że służby niemieckie nie przepuściły przez swoje granice transportu pieczarek.  
Pan Mieczysław Wojciechowski poinformował, że Unia Europejska nie wymaga świadectw fito-
sanitarnych. Zaznaczył również, że polskie świadectwa fitosanitarne są uznawane w krajach UE. 
Dodał, ze nie słyszał o przypadkach zatrzymywania na granicach transportów pieczarek.  
Wiceprzewodniczący Rady Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że taki przypadki zgłaszają 
mu producenci pieczarek. 
Pan Mieczysław Wojciechowski powtórzył, że na pieczarki nie jest wymagane świadectwo fito-
sanitarne. Nie wie, dlaczego i na jakiej podstawie służby graniczne tego żądali. W związku z po-
wyższym zainteresowania powinni zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektoratu o wyjaśnienie tej 
kwestii. Dodał, że od tego roku Inspekcja będzie prowadzić rejestr producentów i wydawać tzw. 
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paszporty roślin na niektóre produkty roślinne, które obowiązywać będą na terenie całej Unii 
Europejskiej.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad pod-
jęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr VI/60/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia informacji Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa o działalności Inspekcji na obszarze powiatu ko-
ściańskiego w 2002 roku została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniej-
szego protokołu. 
 
10/2/ Uchwała w sprawie: przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

o stanie środowiska na obszarze Województwa Wielkopolskiego. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na 
obszarze Województwa Wielkopolskiego radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie po-
prosił Kierownika delegatury Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lesznie o 
przedstawienie informacji o stanie środowiska na obszarze Województwa Wielkopolskiego. 
Kierownik Oddziału Pani Lidia Kurzyńska przedstawiła informację o stanie środowiska na ob-
szarze Województwa Wielkopolskiego, która stanowi załącznik do wyżej wymienionego projek-
tu uchwały. Na zakończenie zwróciła uwagę na konieczność wyremontowania oczyszczalni w 
Choryni. Jej właściciel nie przystępuje do jej remontu, a mieszkańcy nie mają wystarczających 
środków na samodzielne przeprowadzenie remontu. 
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 przedłożonego projektu uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr VI/61/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia informacji Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Wielkopolskiego 
podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
10/3/ Uchwała w sprawie: odwołania Sekretarza Powiatu.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie odwołania Sekretarza Powiatu radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił 
Starostę o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że w marcu 2003 roku Pani Emilia Jungnikiel złożyła wniosek o odwoła-
nie jej ze stanowiska Sekretarza Powiatu. Rozwiązanie umowy nastąpi na podstawie porozumie-
nia stron. Zaznaczył również, że nie było żadnej presji dotyczącej zwolnienia Pani Emilii Jungni-
kiel ze stanowiska. Mimo, że chciał ją mieć w gronie swoich najbliższych pracowników, to Pani 
Sekretarz otrzymała propozycje objęcia podobnej funkcji w Urzędzie Miasta Kościana i ją przy-
jęła. W związku z powyższym poprosił radnych o podjecie powyższej uchwały. Następnie po-
dziękował Pani Jungnikiel za wkład w utworzenie Starostwa oraz za krótką współpracę. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedłożonego projektu uchwały. 
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Radna Urszula Iwaszczuk zainteresowała się okresem pracy powiatu oraz Starostwa bez Sekreta-
rza oraz osobą, która przejmie jego obowiązki. 
Starosta poinformował, że obowiązki Sekretarza przejmą inne osoby. Obecnie trudno stwierdzić, 
kto to będzie. Ze względu na zmiany organizacyjne w najbliższym czasie nie zostanie powołany 
nowy Sekretarz. Przez ten okres Zarząd sprawdzi, czy należy tą sytuację zmienić.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej 
uchwały.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr VI/62/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady w imieniu Rady Powiatu Kościańskiego podziękował Pani Emilii Jungni-
kiel za dotychczasową współpracę i wręczył wiązankę kwiatów. 
Pani Emilia Jungnikiel również podziękowała za współpracę. 
Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę. 
Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Rady wznowił obrady Rady Powiatu Kościańskiego. 
 
10/4/ Uchwała w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 

Kościanie.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie radni otrzy-
mali w materiałach do sesji. Następnie poprosił Wicestarostę o przedstawienie powyższego pro-
jektu uchwały. 
Wicestarosta poinformował, że za zmianami Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiato-
wego przemawiają następujące argumenty: 
- zmiany w przepisach dotyczących zadań powiatu, 
- zmiany wprowadzone do Statutu Powiatu Kościańskiego, 
- stwierdzenie, iż niektóre Wydziały mają zbliżone zadania i można je połączyć. 
W związku z powyższym postanowiono: 
1) połączyć Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich oraz Wydział Oświaty, Kultury i Kultury 

Fizycznej w Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, 
2) połączyć Wydział Architektury i Budownictwa oraz Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa w Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska, 
3) włączyć Wydział Promocji i Rozwoju wraz z jego pracownikami i zadaniami do Wydziału 

Organizacyjnego, 
4) utworzyć następujące samodzielne stanowiska podległe bezpośrednio Staroście: 

- stanowisko do spraw kadr, 
- Pełnomocnik Starosty do spraw Integracji Europejskiej, 
- Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Zarządzania Kryzysowego, Obro-

ny Cywilnej i Bezpieczeństwa. 
Wszystkie Wydziały będą liczyć od 7 do 13 pracowników. Dodał, że zaproponowane zmiany, 
które mają usprawnić działalność urzędu nie wprowadzają rewolucji personalnej. Nie jest rów-
nież planowane zwiększenie zatrudnienia.  
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. 
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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 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 przedłożonego projektu uchwały. 
Radna Urszula Iwaszczuk powiedziała, że z odpowiedzi Starosty na jej pytanie dotyczące funkcji 
Sekretarza Powiatu zrozumiała, iż w perspektywie takie stanowisko nie jest przewidywane w 
Starostwie. Jednak w schemacie organizacyjnym to stanowisko jest. Jest to jej pierwsza wątpli-
wość. Drugą rzeczą, która ją intrygowała w czasie Komisji to połączenie różnych Wydziałów np. 
Wydziału Architektury i Budownictwa z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnic-
twa w przypadku, gdy rośnie ilość zadań związanych z ochroną środowiska. Zapytała, czy to rze-
czywiście usprawni pracę Wydziałów Starostwa? Stwierdziła, że Klub Radnych Forum Demo-
kratyczne, co do tego ma wątpliwości. 
Radny Jerzy Dolata poprosił o dodatkowe wyjaśnienia związane z zadaniem Pełnomocnika Sta-
rosty do Spraw Integracji Europejskiej, które brzmi: „identyfikowanie poprzez system narzędzi, 
warsztatów i wyjazdów studyjnych problemów dotyczących lokalnych społeczności,”. 
Wicestarosta nawiązując do wypowiedzi radnej Urszuli Iwaszczuk stwierdził, że są to wątpliwo-
ści w jej odczuciu. Jednak Zarząd Powiatu po pięciu miesiącach działalności widzi taką potrzebę. 
Zaznaczył, że są to zadania z problematyki szeroko pojętego środowiska. Nawiązując do Sekreta-
rza Powiatu powiedział, że jest to stanowisko, którego nikt nie likwiduje. Odpowiadając na pyta-
nie radnego Jerzego Dolaty podkreślił, że jest to wspólne przedsięwzięcie przyjęte podczas obrad 
Związku Powiatów Polskich. Powołani Pełnomocnicy w poszczególnych powiatach, będą ze 
sobą współpracować. Zadanie wskazane przez Radnego Jerzego Dolatę polegać będzie na rozpo-
znawaniu, poprzez system narzędzi (ankiety, kwestionariusze, wyjazdy studyjne itp.) problemów 
lokalnej społeczności. Jest to element szczególnie ważny i potrzebny dla dalszych działań Peł-
nomocnika. Jego zadania nie polegają jedynie na administrowaniu. Są to zadania, które wymaga-
ją pewnej kreatywności. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad pod-
jęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, 13 głosami za, przy 5 głosach 
wstrzymujących się uchwała nr VI/63/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2003 
roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie 
została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
10/5/ Uchwała w sprawie: wyboru etatowego członka Zarządu Powiatu Kościańskiego. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie wyboru etatowego członka Zarządu Powiatu Kościańskiego radni otrzymali w materiałach do 
sesji. Następnie poprosił Starostę o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że zgodnie z zapisami Statutu Powiatu Kościańskiego Zarząd winien 
działać w składzie 5-osobowym, w osobach: Starosta, Wicestarosta, trzech członków Zarządu, w 
tym jeden etatowy. W związku z powyższym został przygotowany projekt uchwały w sprawie 
wyboru etatowego członka Zarządu Powiatu Kościańskiego. Następnie poprosił radnych o powo-
łanie na to stanowisko radnego Kazimierza Dembnego. Poinformował, że Pan Kazimierz Demb-
ny ma 54 lata. Ukończył Technikum Rolnicze uzyskując tytuł technika rolnika. W późniejszym 
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okresie w 1981 roku ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu – Wydział Rolniczy – uzyskując 
tytuł inżyniera rolnika. Natomiast w 1987 roku na tej uczelni kończąc Studium Pedagogiczne 
uzyskał tytuł magistra pedagogiki rolniczej. Pracę zawodową rozpoczął w roku 1968 odbywając 
staż, jako praktykant, w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Starym Bojanowie zajmu-
jąc się sprawami rolnictwa. W latach 1969 – 1974 pracował jako zootechnik gromadzki w Prezy-
dium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzywiniu. W latach 1974 – 1975 pracował w Powiato-
wym Związku Kółek Rolniczych w Kościanie na stanowisku inspektora. W roku 1975 został 
wybrany na stanowisko Kierownika Zespołowego Gospodarstwa Rolnego w Zbęchach. We 
wrześniu 1975 roku przeszedł na stanowisko inspektora ds. uprawy rzepaku w Wojewódzkim 
Związku Kółek Rolniczych w Lesznie. W roku 1980 został powołany przez Zarząd Wojewódz-
kiego Związku Plantatorów Roślin Oleistych w Lesznie na stanowisko kierownika Biura Zarzą-
du. Pracując w Związku Plantatorów Roślin Oleistych opracował wprowadzenie na terenie Wo-
jewództwa Leszczyńskiego uprawy rzepaku podwójnie urobkowego oraz nową technologię 
uprawy rzepaku ozimego i jarego. W roku 1990 wygrał konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu 
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Osieku i funkcję tę pełnił do roku 1994. W lipcu 1994 roku 
został wybrany przez Rade Miejską Czempinia na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Czem-
piń. Funkcję tą pełnił przez dwie kadencje. Dodał, że dla niego sprawą ogromnie ważną jest to, iż 
przedstawiony życiorys Pana Kazimierz Dembnego, jego droga życiowa wskazują na to, że wie-
lokrotnie był weryfikowany społecznie, pełnił wiele funkcji z wyboru, tych związanych z dzia-
łalnością zawodową oraz społeczną. Był wybierany do Rady Miejskiej Czempinia. Ta Rada wy-
bierała go na stanowisko Burmistrza. Również pełnił funkcję radnego Rady Powiatu Kościań-
skiego. W obecnej kadencji Pan Kazimierz Dembny kandydował na stanowisko Burmistrza Mia-
sta i Gminy Czempiń. Nie zdobył tego stanowiska, lecz ważną okolicznością jest to, iż w tym 
bezpośrednim głosowaniu uzyskał ponad 1500 głosów mieszkańców Gminy. Również przez 
mieszkańców Gminy Czempiń został wybrany na radnego Rady Powiatu Kościańskiego uzysku-
jąc kilkaset głosów. To wszystko wskazuje na to, że dla wielu mieszkańców tej Gminy jest on 
osobą godną zaufania, bo na takie osoby ludzie oddają swoje głosy. Każdy, kto pełni jakąkolwiek 
funkcję publiczną jest poddawany pewnym poglądom i osądom. Jest to wpisane w pełnienie 
funkcji publicznej. Dla niego ogromnie ważne jest to, iż był on wielokrotnie oceniany i weryfi-
kowany i otrzymywał zaufanie społeczne poprzez tak licznie oddane głosy. Stwierdził, że to 
wszystko upoważnia go do wnioskowania o powołanie Pana Kazimierza Dembnego na etatowe-
go członka Zarządu Powiatu Kościańskiego. 
Radny Zygmunt Cichocki nawiązując do pisma odczytanego w punkcie „zapytania radnych” 
stwierdził, że jeżeli są to oskarżenia i insynuacje godzące w dobre imię Pana Kazimierza Demb-
nego, to zainteresowany powinien się do nich ustosunkować. 
Radny Kazimierz Dembny powiedział, że Pan Pawlisiak zawsze wymawiał pod jego adresem 
różne rzeczy. Szkoda, że w swoim piśmie nie dopisał, że wyrok sądowy za dane został warunko-
wo umorzony na rok i już zamazano tę sprawę. Jeśli idzie o wycinkę lasu powiedział, że rozpra-
wa się toczy, więc trudno mówić o wyroku. W sprawie samowolki budowlanej i wyroku NSA w 
tej kwestii powiedział, że radny Rady Miejskiej Czempinia poprzedniej kadencji Pan Antoni 
Pawlisiak skarżył uchwałę dotyczącą wyboru Zastępcy Burmistrza, gdzie uchwała została uchy-
lona przez Wojewodę, następnie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Po złożeniu apelacji w 
Sądzie Najwyższym okazało się, że w błędzie był Pan Wojewoda oraz Naczelny Sąd Administra-
cyjny i powyższe wyroki musiały być uchylone. W sprawie uchylania decyzji wydawanych przez 
niego stwierdził, że póki był Burmistrzem nie było rażącego naruszenia prawa. Inną kwestią jest 
fakt, iż od każdej decyzji zainteresowani mają prawo się odwołać oraz zaskarżyć wydaną decy-
zję. Robił wszystko zgodnie z sumieniem i prawem. Następnie przypomniał, że to za jego kaden-
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cji w gminie Czempiń powstało najlepsze komunalne wysypisko z nowoczesnym programem 
segregacji śmieci, a także zwodociągowano i zgazyfikowano całą gminę. W tym piśmie są po-
mówienia i nigdy, by podobnych rzeczy nikomu nie zarzucał. W piśmie Pan Pawlisiak przedsta-
wił swój pogląd na jego działalność. Zwrócił również uwagę, że jego wybrano radnym powiato-
wym, a Pana Pawlisiaka nie wybrano do Rady Miejskiej Czempinia. Stwierdził, że to jest spraw-
dzianem, kto ma rację. Lepszego sposobu na ocenę niż demokracja nie wynaleziono. Ponadto 
powiedział, że Pan Pawlisiak mieszka na ul. Łąkowej, a w piśmie widnieje meldunek na ul. 
Kuczmerowicza. Kłania się ustawa o meldunkach. Jest to jednak rola nowej Pani Burmistrz. Za-
znaczył, że jeżeli kogoś się poucza, to należy samemu być fair.  
Radna Urszula Iwaszczuk podziękowała Panu Dembnemu za szeroką wypowiedź. Następnie 
zwróciła uwagę, że wypowiedz pana Dembnego nie była odpowiedzią na stawiane zarzuty, lecz 
polemiką zakończoną groźbą. Osoba, która otrzymuje takie pismo ma święte prawo do przedsta-
wienia swojego punktu widzenia. Z tym się zgadza i nie chce ustosunkowywać się tej części pi-
sma, które stanowi charakter subiektywny oceny. Każdy może mieć na to swoje spojrzenie. Na-
wiązując do demokracji, zwróciła uwagę, iż społeczeństwo Czempinia wybrało jednak inną oso-
bę po ośmiu latach i jak się orientuje z dużą przewagą głosów. Stwierdziła, że chce się ustosun-
kować do tej części pisma, która stanowi informację o sprawach, które można uznać za fakty. 
Powiedziała, że Pan Dembny przyznał się do wyroku w pierwszej sprawie, a to, że umorzono 
wykonanie wyroku nie oznacza, iż nie było czynu. Poza za tym przedstawiono listę spraw, które 
się jeszcze toczą, co dla niej oznacza, iż Pan Dembny jest osobą konfliktową. Ponadto Pan 
Dembny nie ustosunkował się do sprawy ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy oraz choro-
bowe po przegranych wyborach. Powiedziała, że nie wszystko, co jest dopuszczone prawem jest 
właściwe i moralne.  
Radna Mirosława Mueller powiedziała, że etatowy pracownik powinien być osobą kompetentną. 
Natomiast Pan Dembny jest rolnikiem, któremu będą podlegać zadania wykonywane przez Wy-
dział Komunikacji i Dróg oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie. 
Starosta odpowiedział, że uzyskane wykształcenie nie odzwierciedla przygotowania danej osoby 
do sprawowania określonej funkcji. Wykształcenie jest wykształceniem, lecz ważniejsze są re-
komendacje oraz doświadczenie, jakie Pan Dembny uzyskał pełniąc przez dwie kadencje funkcję 
Burmistrza Miasta i Gminy Czempiń. 
Radna Mirosława Mueller stwierdziła, że przez osiem lat na pewno dużo zrobił Pan Dembny, 
lecz nie musiało być popełnione tyle błędów. Natomiast Starosta ukończył Politechnikę Poznań-
ską na kierunku organizacja i zarządzanie, i zarządza kompetentnymi pracownikami. 
Radny Jerzy Dolata poinformował, że jutro odbywa się rozprawa związana z Panem Dembnym. 
Następnie zainteresował się czy w świetle tej sytuacji jest słuszne podejmowanie tej uchwały i 
wybranie Pana Dembnego na etatowego członka Zarządu. Zapytał, czy lepszym rozwiązanie nie 
byłoby poczekanie na decyzję sądu. Następnie poprosił o opinię radcy prawnego w tej sprawie. 
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że Rada nie ma informacji o terminie rozprawy. 
Radny Jerzy Dolata odpowiedział, że wynika to z pisma Pana Pawlisiaka. 
Radny Kazimierz Dembny powiedział, że jutrzejsza sprawa nie jest sprawą karną, lecz wykro-
czeniową, więc nie ma przeciwwskazań w podjęciu powyższej uchwały. Ponadto dodał, że wy-
powiedz Pani Iwaszczuk jest dla niego przykra, tym bardziej, że przez wiele lat razem z nią i in-
nymi osobami współpracowali. Zwrócił uwagę, że po wyborach do Rady Powiatu otrzymał od 
tych osób propozycje objęcia stanowiska w Zarządzie Powiat, a nawet funkcji Starosty. 
Pani Urszula Iwaszczuk powiedziała, że ona takiej oferty nie składała. 
Pani Mirosława Mueller poinformowała, że ona również podobnej oferty nie składała. 
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Radny Jerzy Dolata poprosił o opinię radców prawnych w sprawie jutrzejszej rozprawy z udzia-
łem Pana Dembnego. 
Radca Prawny Pan Maciej Matuszewski powiedział, że każdy do czasu prawomocnego wyroku 
jest uznawany za niewinnego. Nie ma, więc przeszkód. Jeżeli będzie prawomocny wyrok sądy 
sytuacja będzie inna.  
Przewodniczący Rady zapytał, czy takie wyjaśnienie jest wystarczające. 
Radny Jerzy Dolata odpowiedział, że tak.  
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
r. o samorządzie powiatowym w związku z § 79, pkt 1 i 2 Statutu Powiatu Kościańskiego Rada 
Powiatu wybiera pozostałych członków zarządu w liczbie 3, na wniosek Starosty zwykłą więk-
szością głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. 
Wybór zwykłą większością głosów oznacza, że kandydat zostaje wybrany, wówczas gdy otrzyma 
więcej głosów „za” niż „przeciw”. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się, nie dolicza się 
do żadnej z grup głosujących. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach opatrzonych pie-
częcią Rady. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana przez Radę Powiatu 
spośród radnych. Komisja Skrutacyjna wybiera Przewodniczącego Komisji. Kart do głosowania 
nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogła-
sza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu. Z głosowania tajnego Komisja 
Skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu z sesji. 
Następnie zaproponował, aby głosowanie przeprowadziła Komisja Skrutacyjna wybrana na I 
sesji, w składzie: Paweł Kaczmarek, Karol Kopienka, Jerzy Dolata.   
Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 
Wobec braku innych propozycji zarządził głosowanie nad przyjęciem zaproponowanego składu 
Komisji Skrutacyjnej.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych zaproponowany skład Komisji Skru-
tacyjnej został przyjęty jednogłośnie.  
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę na ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej i przygoto-
wanie procedury głosowania. 
Po przerwie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedsta-
wienie i poprowadzenie procedury wyboru etatowego członka Zarządu Powiatu. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Paweł Kaczmarek poinformował, że:  
1. Głosowanie odbywa się w formie głosowania tajnego za pomocą ostemplowanych pieczęcią 

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

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

wyczytuje nazwisko radnego, który po podejściu do Komisji otrzymuje jedną kartę do głoso-
wania. 

5. Głosowanie odbywa się pojedynczo w kabinie zapewniającej głosującemu tajność głosowa-
nia. 

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

7. Ustalenie wyników głosowania dokonuje Komisja Skrutacyjna w pomieszczeniu umożliwia-
jącym sprawną i nie zakłóconą pracę, a także zapewniającą tajność prac Komisji. 

8. Z przebiegu głosowania Komisja sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
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9. Protokół z głosowania odczytuje radnym obecnym na sesji Przewodniczący Komisji Skruta-
cyjnej. Wynik wyborów ogłasza Przewodniczący obrad. 

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

Następnie przedstawił procedurę głosowania: 
1. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie jednego znaku „x” na karcie do głosowania.  
2. Za głos ważnie oddany uważa się głos oddany na ostemplowanej pieczęcią Rady Powiatu 

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

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

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

nie wpływa na ważność oddanego głosu. 
Następnie przystąpiono do głosowania. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady 
ogłosił przerwę na podliczenie głosów przez Komisję Skrutacyjną. 
Po przerwie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedsta-
wienie  wyników wyborów.  
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Paweł Kaczmarek odczytał protokół z przebiegu gło-
sowania. Protokół z przebiegu głosowania stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady poinformował, że na etatowego członka Zarządu Powiatu Kościańskiego 
wybrany został Pan Kazimierz Dembny. Następnie zarządził głosowanie nad podjęciem powyż-
szej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, 12 głosami za przy 6 głosach 
wstrzymujących się uchwała nr VI/64/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2003 
roku w sprawie wyboru etatowego członka Zarządu Powiatu Kościańskiego została podjęta. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
10/6/ Uchwała w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i określenia 

przedmiotu jej działania. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i określenia przedmiotu jej dzia-
łania radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił Starostę o przedstawienie po-
wyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że zmiany zaproponowane w tym projekcie uchwały oraz w kilku na-
stępnych wynikają z konieczności dostosowania zapisów tych uchwał do obowiązujących zapi-
sów Statutu Powiatu Kościańskiego oraz dostosowania składu osobowego Komisji  Rady. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji przedstawił skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów. Następnie 
zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr VI/65/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji 
Budżetu i Finansów i określenia przedmiotu jej działania została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
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10/7/ Uchwała w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i określenia 
przedmiotu jej działania. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i określenia przedmiotu jej dzia-
łania radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie zapytał o pytania i wnioski do przedsta-
wionego projektu uchwały. Wobec braku głosów w dyskusji przedstawił skład osobowy Komisji 
Spraw Społecznych i zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr VI/66/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji 
Spraw Społecznych i określenia przedmiotu jej działania została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
10/8/ Uchwała w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowi-

ska i Rozwoju Gospodarczego i określenia przedmiotu jej działania. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospo-
darczego i określenia przedmiotu jej działania radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie 
zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Wobec braku głosów w dys-
kusji przedstawił skład osobowy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospo-
darczego i zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr VI/67/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego i określenia przedmiotu jej działania 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
10/9/ Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2003 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych 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 18 radnych, uchwała nr VI/68/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Spraw Społecznych na 2003 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 16 
do niniejszego protokołu. 
 
10/10/ Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 

Rozwoju Gospodarczego na 2003 rok.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospo-
darczego na 2003 rok radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie zapytał o pytania i wnio-
ski do przedstawionego projektu uchwały. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie 
nad podjęciem powyższej uchwały. 
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W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr VI/69/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rol-
nictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2003 rok została podjęta jednogło-
śnie. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
10/11/ Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na rok 2003.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na rok 2003 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 18 radnych, uchwała nr VI/70/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu 
Kościańskiego na rok 2003 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do 
niniejszego protokołu. 
 
10/12/ Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr IV/39/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 

04.02.2003 roku w sprawie ustanowienia stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i 
studentów z Powiatu Kościańskiego oraz określenia zasad jego udzielania. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie zmiany uchwały nr IV/39/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie 
ustanowienia stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu Kościań-
skiego oraz określenia zasad jego udzielania radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie 
poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych 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 18 radnych, uchwała nr VI/71/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/39/03 Rady Po-
wiatu Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie ustanowienia stypendium Starosty Ko-
ściańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu Kościańskiego oraz określenia zasad jego udzie-
lania została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
10/13/ Uchwała w sprawie: przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym 

Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowot-
nej w Kościanie radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił Starostę o  przedsta-
wienie powyższego projektu uchwały. Starosta poinformował, że na podstawie art. 67 ust. 1 
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej sprawuje pod-
miot, który utworzył zakład, czyli Powiat. Przepisy § 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samo-
dzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego, 
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wskazują, że podmiot, który utworzył jednostkę organizacyjną jest podmiotem sprawującym 
nadzór w zakresie: 
1) realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, 
2) prawidłowości gospodarowania mieniem, 
3) gospodarki finansowej. 
Nadzór nad realizacją zadań Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościa-
nie wykonywany jest poprzez kontrole okresowe. Zgodnie z § 8 kontrola dokonywana jest przez 
kontrolującego na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez podmiot sprawujący nad-
zór. Następnie zaproponował, aby w skład Komisji weszło dwóch pracowników Starostwa tj. 
Pani Sylwia Sałacka i Pan Adrian Kram oraz trzech radnych Rady Powiatu Kościańskiego. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz powiedział, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. Następnie do składu Komisji 
Kontrolującej zaproponował: radnego Kazimierz Józefowskiego, radnego Kazimierza Dembnego 
i radnego Karola Malickiego. 
Wskazane osoby wyraziły chęć pracy w Komisji Kontrolującej Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 
Przewodniczący Rady zapytał o innych kandydatów. Nie było, więc zarządził głosowanie nad 
przyjęciem zgłoszonych kandydatów. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, jednogłośnie do pracy w Komisji 
Kontrolującej SP ZOZ w Kościanie powołano: Sylwie Sałacką, Ardiana Krama, Kazimierza Jó-
zefowskiego, Kazimierza Dembnego, Karola Malickiego. 
Przewodniczący Rady poprosił członków Komisji Kontrolującej o wskazanie Przewodniczącego 
Komisji. 
Członkowie Komisji zaproponowali na Przewodniczącego Komisji Pan Karola Malickiego. 
Radny Karol Malicki wyraził chęć objęcia funkcji przewodniczącego Komisji. 
Przewodniczący rady zarządził głosowania nad przyjęciem kandydatury radnego Karola Malic-
kiego. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, radny Karol Malicki został jednogło-
śnie wybrany na Przewodniczącego Komisji Kontrolującej SP ZOZ w Kościanie.  
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr VI/72/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w 
Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie została podjęta jednogło-
śnie. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
 
11. Odpowiedzi na zapytania. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi na zgłoszone zapytania zostały udzielone 
wcześniej.  
 
12. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Radny Karol Malicki poinformował, że powiększył się skład Klubu Radnych Forum Demokra-
tyczne o osobę radnego Stefana Klupsza. Dodał, że w najbliższych dniach stosowne dokumenty 
przekaże Przewodniczącemu Rady. 
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Przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej Pan Władysław Geremek powiedział, że jest to no-
wy twór powstały w ustawodawstwie. Rada Powiatowa Izby Rolniczej wybrana w wyborach 
bezpośrednich 8 grudnia 2002 roku wybrana przez osoby mające gospodarstwa na terenie Powia-
tu Kościańskiego. Rada Powiatowa Izby Rolniczej w tym szczególnym okresie przed przystąpie-
niem Polski do Unii Europejskiej będzie miała niezmiernie dużo zadań. Dlatego w dniu dzisiej-
szym chciał się radnym Rady Powiatu Kościańskiego przedstawić i poinformować, że ta Rada 
będzie funkcjonowała w tym Powiecie i będzie spełniać określone zadania na rzecz rolników. 
Jest to, bowiem samorząd wszystkich rolników z terenu Powiatu Kościańskiego. W tej chwili 
Rada jest w okresie organizowania się, ponieważ do tej pory funkcjonował Wielkopolska Izba 
Rolnicza. Nie było Rad Powiatowych i rolę Izby Rolniczej rolników przejmował Zarząd Wielko-
polskiej Izby Rolniczej, który znajdował się w Poznaniu. Teraz Rada Powiatu jest bliżej rolni-
ków. Myśli, że wszystkim zadaniom Rada podoła. Rada Powiatowa liczy 9 osób w skład, której 
wchodzi po 2 rolników z każdej gminy Powiatu oraz 1 osoba z miasta Kościana prowadząca 
działalność rolniczą. Zorganizowane spotkania Rady z Burmistrzami i Wójt oraz Przewodniczą-
cymi Rad miały na celu nawiązanie współpracy w działalności na rzecz rolników tego Powiatu, 
który jest Powiatem typowo rolniczym. Około 50 % mieszkańców Powiatu Kościańskiego to 
rolnicy. Jest to niezmiernie wielka rzesza ludzi, którzy będą sprawdzali pracę Rady, ich zadania, 
co zrobiono i co będzie zrobione przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Zaoferował swoją i 
Powiatowej Rady Izby Rolniczej pomoc i współpracę w pracach Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Kościańskiego. Podziękował Staroście za 
dotychczasową współpracę. Dodał, że siedziba Rady Powiatowej znajdować się będzie w Ko-
ścianie, przy ul. Gostyńskiej 38. Na zakończenie stwierdził, że ma nadzieję, iż współpraca 
wszystkich zainteresowanych będzie się dobrze układała. 
Przewodniczący Rady przypomniał o zbliżającym się terminie składania oświadczeń majątko-
wych. Ponadto poinformował, że sesja absolutoryjna odbędzie się w dniu 29.04.2003 roku o 
godz. 17.00. 
Więcej głosów i wniosków nie było. 
 
13. Zakończenie. 

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