
PROTOKÓŁ NR VII/03 
 
 
z VII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2003r. w sali Sa-
modzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 do 17.55.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 usprawiedliwili radny Bernard Turski oraz radny 
Jerzy Dolata. 
 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu 
posiedzenia VII sesji otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały związane z proble-
matyką posiedzenia. Powiedział, że w dniu 28 kwietnia 2003 roku zwrócił się do niego Zarząd 
Powiatu z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji w punkcie 8/5 projektu 
uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz w 
punkcie 8/6 projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady 
Powiatu do składania oświadczeń woli z zakresu prawa pracy wobec Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów. Następnie poprosił o uzasadnienie powyższego wniosku. 
Wicestarosta przypomniał, że na ostatnie sesji w dniu 15 kwietnia 2003 roku Zarząd Powiatu 
zwrócił się do Wysokiej Rady o zdjęcie z porządku obrad punktu związanego z podjęciem 
uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w związku 
z rezygnacją poprzedniej kandydatki. W dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu pragnie tę sprawę sfi-
nalizować i proponuje na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów powołać inną kan-
dydatkę Panią Ewę Szymczak. 
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem o inne wnioski o uzupełnienie porządku obrad. 
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku Zarządu Powiatu.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, wniosek Zarządu Powiatu o wpro-
wadzenie do porządku obrad punku 8/5 dotyczącego podjęcia uchwały Zarządu Powiatu Ko-
ściańskiego w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów został przyjęty jedno-
głośnie. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, wniosek Zarządu Powiatu o wpro-
wadzenie do porządku obrad punku 8/6 dotyczącego podjęcia uchwały Zarządu Powiatu Ko-
ściańskiego w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do składania oświadczeń 
woli z zakresu prawa pracy wobec Powiatowego Rzecznika Konsumentów został przyjęty jedno-
głośnie. 
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, po zmianach, obejmujący: 
1. Otwarcie obrad. 
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2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu z VI 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) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego, 
2) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, 
3) zmiany uchwały Nr III/30/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu powiatu ko-

ściańskiego na 2003 rok, 
4) powierzenia Gminie Krzywiń prowadzenia zadania Powiatu Kościańskiego w zakresie 

edukacji publicznej, 
5) powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów, 
6) upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do składania oświadczeń woli z zakresu 

prawa pracy wobec Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 
9. Odpowiedzi na zapytania. 
10. Wnioski i oświadczenia radnych. 
11. Zakończenie sesji 
 
3. Przyjęcie protokółu z VI sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z VI 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 VI 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 Miejskich Powiatu Kościańskiego, które odbyło się w 

dniu 16 kwietnia 2003 roku, 
- w szkoleniu na temat „Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej radnych, pra-

cowników jednostek samorządu terytorialnego oraz członków władz zarządzających”, które 
odbyło się w dniu 23 kwietnia 2003 roku w Poznaniu, 

- w Akademii z okazji jubileuszu 90-lecia Klubu „OBRA” w Kościanie, która odbyła się w dniu 
25 kwietnia 2003 roku, 

- w festynie „Zdrowa Planeta” zorganizowanym przez Zespół Szkół Nr 3 w Kościanie, który 
odbył się w dniu 26 kwietnia 2003 roku. 

Ponadto uczestniczył w posiedzeniach Zarządu oraz Komisji Rady Powiatu Kościańskiego. Na-
stępnie zapytał o pytania i wnioski do przedstawionej informacji. Nie było.  
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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 dodatkowe informacje do uchwały nr 17/58/03 Zarządu Powiatu 
Kościańskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Kościańskiego. 
Starosta poinformował, że wynika to z przepisów prawa. Dodał, że szczegóły przedstawi Pani 
Sylwia Sałacka. 
P. o. Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pani Sylwia Sałacka poinformowała, że 
zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne Zarząd Powiatu jest zobowiązany do ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie, po zasięgnięciu opinii Burmistrzów i 
Wójta Gmin z terenu Powiatu i samorządu aptekarskiego. Odpowiadając na pytanie, dlaczego 
dopiero teraz Zarząd się tym zajął powiedziała, że pod koniec ubiegłego roku przepisy się zmie-
niły, a ich wejście w życie było wielokrotnie odwlekane w czasie. Obecnie po zasięgnięciu po-
trzebnych opinii Zarząd podjął powyższą uchwałę. 
Starosta dodał, że intencją tego obowiązku jest to, aby mieszkańcy Powiatu mogli korzystać z 
aptek w szczególności w okresie świąt oraz w porze nocnej. 
Przewodniczący Rady zapytał, czy przedstawione wyjaśnienia są wystarczające. 
Radny Karol Malicki odpowiedział, że tak. 
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady zaproponował przejść do następnego punktu 
obrad. 
 
7. Zapytania radnych. 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radych, czy są pytania? Nie było.  
 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
8/1/ Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy o finansach publicz-
nych Rada Powiatu rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły i podejmuje 
uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi. Zarząd Powiatu Kościańskiego przedło-
żył sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kościańskiego za rok 2002 w dniu 14 marca 
2003 r., które zostało przekazane radnym w materiałach na dzisiejszą sesję. Powiedział, że przed-
łożone przez Zarząd sprawozdanie z wykonania budżetu za 2002 rok uzyskało pozytywną opinię 
Komisji Rewizyjnej w dniu 8 kwietnia 2002 r. na podstawie, której sporządzono wniosek o 



 4 

udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji Re-
wizyjnej o przedstawienie opinii Komisji o wykonaniu budżetu w roku 2002 oraz wniosku Ko-
misji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Kaczmarek przedstawił opinię Komisji o wyko-
naniu budżetu powiatu kościańskiego w roku 2002 oraz wniosek Komisji w sprawie udzielenia 
absolutorium Zarządowi Powiatu. Opinia i wniosek stanowią załącznik nr 4 i 5 do niniejszego 
protokołu. 
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie uchwały 
składu orzekającego RIO w Poznaniu dotyczącej wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyj-
nej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kościańskiego z wykonania budżetu powiatu. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Kaczmarek przedstawił uchwałę nr SO-
3/46/A/2003/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 
kwietnia 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Kościańskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kościańskiego z wykonania budżetu 
powiatu za 2002 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie z wykonania budżetu zostało przekazane 
przez Zarząd Powiatu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w celu zaopiniowania. W 
związku z tym poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie uchwały składu orzekającego RIO w 
Poznaniu dotyczącej wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu kościań-
skiego za rok 2002. 
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch przedstawiła uchwałę nr SO-15/11/S/Ln/03 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2003 roku w 
sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu w roku 2002. Uchwała 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kościań-
skiego w roku 2002 i wnosi o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
Rozwoju Gospodarczego. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan Grze-
gorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie 
z wykonania budżetu powiatu kościańskiego w roku 2002 i wnosi o udzielenie absolutorium Za-
rządowi Powiatu Kościańskiego. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że Ko-
misja pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu ko-
ściańskiego w roku 2002 i wnosi o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania 
budżetu powiatu kościańskiego w roku 2002. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głoso-
wanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Po-
wiatu Kościańskiego. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr VII/73/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Po-
wiatu Kościańskiego został podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu. 
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8/2/ Uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił Starostę o przedstawienie powyż-
szego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że środki z Funduszu zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia 
pn. „Odłączenie od centralnej kotłowni węglowej i budowa kotłowni gazowej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie”. Prognozowany koszt takiego przedsię-
wzięcia określono na kwotę 300.000 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, do którego 
Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskiem o udzielenie dotacji na sfinansowanie tego przedsięwzię-
cia, wyraził wolę udzielenia pomocy finansowej w formie pożyczki w wysokości do kwoty 
150.000 zł. Dodał, że występuje możliwość umorzenia tej pożyczki do wysokości 50 % udzielo-
nej kwoty.  
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że Ko-
misja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjecie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr VII/74/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został podjęta jednogłośnie. Uchwała sta-
nowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
8/3/ Uchwała w sprawie: sprawie zmiany uchwały Nr III/30/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w 

sprawie budżetu 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 o przedstawienie 
opinii Komisji Budżetu i Finansów. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że Ko-
misja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjecie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr VII/75/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/30/02 z dnia 30 
grudnia 2002 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2003 rok został podjęta jednogło-
śnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  
 
8/4/ Uchwała w sprawie: powierzenia Gminie Krzywiń prowadzenia zadania Powiatu Kościań-

skiego w zakresie edukacji publicznej.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie powierzenia Gminie Krzywiń prowadzenia zadania Powiatu Kościańskiego w zakresie edu-
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kacji publicznej radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił Starostę o przedsta-
wienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że uchwałą powierza się Gminie Krzywiń prowadzenie zadania Powiatu 
Kościańskiego w zakresie edukacji publicznej, polegającego na założeniu i prowadzeniu Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Krzywi-
niu, ul. Gen. D. Chłapowskiego 34. Powiedział, że pismem z dnia 14 kwietnia 2003 roku Bur-
mistrz Miasta i Gminy Krzywiń wystąpił do Zarządu Powiatu Kościańskiego o zajęcie stanowi-
ska w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2003 roku wyżej wymienionej szkoły. Powiat 
działając na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, na uzasadniony wniosek zaintereso-
wanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości. Jednocześnie zaznaczyć nale-
ży, iż zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty jednostki samorządu 
terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do 
ich zadań własnych po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której 
prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym. Przekazanie zadania na-
stępuje na warunkach określonych w porozumieniu, do zawarcia którego upoważniono w uchwa-
le Zarząd Powiatu. Dodał, że jest to cenna inicjatywa i należy ją wspierać. Następnie zwrócił się 
do radnych o podjecie powyższej uchwały. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjecie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr VII/76/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie powierzenia Gminie Krzywiń prowadze-
nia zadania Powiatu Kościańskiego w zakresie edukacji publicznej został podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

 
8/5/ Uchwała w sprawie: powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów radni otrzymali przed sesją. Następnie 
poprosił Wicestarostę o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta przedstawił kandydatkę na to stanowisko. Poinformował, że Pani Ewa Szymczak 
jest prawnikiem z 21-letnim stażem pracy. Jest radcą prawnym, który obecnie prowadzi własną 
kancelarię prawną. Zaznaczył, że przedstawiona kandydatka spełnia wszystkie wymagane kryte-
ria ustawowe oraz posiada duże doświadczenie zawodowe w przedmiocie ochrony praw konsu-
mentów, które pozwoli na należyte wykonywanie zadań Rzecznika. Następnie poprosił o przyję-
cie powyższej kandydatki.  
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr VII/7703 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Kon-
sumentów został podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protoko-
łu.  
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8/6/ Uchwała w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do składania oświad-
czeń woli z zakresu prawa pracy wobec Powiatowego Rzecznika Konsumentów.  

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do składania oświadczeń woli z zakresu 
prawa pracy wobec Powiatowego Rzecznika Konsumentów radni otrzymali przed sesją. Następ-
nie poprosił Starostę o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że uchwałą upoważnia się Przewodniczącego Rady do składania oświad-
czeń woli w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 
Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
zatrudniany jest w Starostwie Powiatowym i do Starosty należy wykonywanie czynności z zakre-
su prawa pracy wobec Rzecznika, z wyłączeniem ustalania warunków pracy i płacy. Zadanie to 
prawodawca przypisał Radzie Powiatu. Ponieważ ustawodawca nie zastrzegł wyłącznej właści-
wości Rady Powiatu do ustalenia warunków pracy i płacy, to zgodnie z Kodeksem pracy Rada 
może wyznaczyć Przewodniczącego Rady do wykonywania wobec Rzecznika powyższych czyn-
ności. W związku z powyższym Zarząd wnosi o podjęcie tej uchwały. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr VII/7803 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady 
Powiatu do składania oświadczeń woli z zakresu prawa pracy wobec Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów został podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego pro-
tokołu.  

 
9. Odpowiedzi na zapytania. 
 
Przewodniczący Rady w związku z brakiem pytań zaproponował przejść do następnego punktu 
obrad.  
 
10. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący Rady zapytał o wnioski i oświadczenia radnych. Nie było. 
 
11. Zakończenie. 

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

 
Przewodniczący Rady 

 
Edward Strzymiński 

Protokolant: 
Łukasz Postaremczak 
 
Joanna Napierała 


