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PROTOKÓŁ NR VIII/03 

 
 
z VIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 17 czerwca 2003r. w sali 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 do 
21.00. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
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 protokołu. Stwierdził, że na 19 radnych w sesji uczestniczy 16 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 Ryszard Fornalik, radny Jerzy Dolata oraz radny Karol Kopienka. 
 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
   
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że wraz z zawiadomieniem o terminie i 
miejscu posiedzenia VIII sesji otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały 
związane z problematyką posiedzenia. Powiedział, że w dniu 16.06.2003 roku Zarząd 
Powiatu zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji w punkcie 9/13 
projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej przez m. Śmigiel 
długości 4,671 km do kategorii dróg powiatowych. Ponadto w dniu 17.06.2003 roku Zarząd 
zgłosił wniosek o wprowadzenie w punkcie 9/14 projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 
określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizacje zadań z 
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. 
Następnie poprosił Starostę o uzasadnienie do powyższych wniosków. 
Starosta poinformował, że drugi wniosek związany jest z uzyskaniem informacji z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wielkości środków na 
rehabilitacje społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Zarząd Powiatu, w celu ich 
uruchomienia, proponuje na dzisiejszej sesji dokonać podziału tych środków. Natomiast drugi 
projekt uchwały związany jest z przejęciem przez Powiat odcinka drogi nr 5 przebiegającej 
przez Śmigiel i Nietążkowo, co pozwoli na ubieganie się o subwencję drogową.  
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem o inne wnioski o uzupełnienie porządku 
obrad. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad przyjęciem powyższych 
wniosków Zarządu Powiatu.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, wniosek Zarządu Powiatu o 
wprowadzenie do porządku obrad punku 9/13 dotyczącego podjęcia uchwały Rady Powiatu 
Kościańskiego w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej przez m. Śmigiel długości 4,671 km 
do kategorii dróg powiatowych został przyjęty jednogłośnie. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, wniosek Zarządu Powiatu o 
wprowadzenie do porządku obrad punku 9/14 dotyczącego podjęcia uchwały Rady Powiatu 
Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na 
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realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych został przyjęty jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, po zmianach, obejmujący: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu z VII 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. Stan rolnictwa w powiecie kościańskim – debata.  
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:  

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie za 2002 rok, 

2) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2003 rok, 

3) zatwierdzenia zmiany Regulaminu działania Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, 

4) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie budynku mieszkalnego przez 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, 

5) przyjęcia darowizny budynku mieszkalnego, 
6) wyłączenia budynku mieszkalnego z funduszu założycielskiego Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, 
7) zbycia lokali mieszkalnych w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego 

nr 4 i ustalenia zasad ich sprzedaży, 
8) zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr IV/35/03 z dnia 04.02.2003 roku w 

sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok, 

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

10) utworzenia ponadpodstawowego publicznego Technikum Hodowli Koni dla 
Dorosłych oraz ponadgimnazjalnej publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla 
Dorosłych w Nietążkowie, 

11) uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, 

12) przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kościanie w roku 2002, 

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

14) określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na 
realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych. 

10. Odpowiedzi na zapytania. 
11. Informacja z przebiegu wizyty delegacji w Powiecie Alzey-Worms. 
12. Wnioski i oświadczenia radnych. 
13. Zakończenie sesji. 
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3. Przyjęcie protokółu z VI sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z VII sesji Rady Powiatu się zapoznał          
i stwierdza, iż odzwierciedla on w pełni przebieg obrad poprzedniej sesji. Następnie zapytał         
o uwagi do protokółu. Nie było, więc zarządził głosowanie nad jego przyjęciem bez 
odczytywania.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, protokół z VII 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 sesji Rady Miejskiej Czempinia, która odbyła się 3 maja 2003 roku, 
- wspólnie ze Starostami oraz innymi radnymi, we Mszy św. za Ojczyznę i złożył wiązankę 

na pod tablicą pamiątkową na rynku w Kościanie w dniu 3 maja 2003 roku,  
- w uroczystym apelu z okazji Dnia Strażaka, który odbył się 13 maja 2003 roku, 
- w XXII Zgromadzeniu Ogólnym Rady Gmin i Regionów Europy, które odbyło się 14 

maja 2003 roku w Poznaniu, 
- w uroczystym spotkaniu bibliotekarzy z terenu powiatu z okazji Dnia Bibliotekarza i 

Biblioteki, które odbyło się 15 maja 2003 roku, 
- w otwarciu Szpitalnego Oddziału Ratownictwa Medycznego w Kościanie, które odbyło 

się 16 maja 2003 roku, 
- w Powiatowym Święcie Strażaka Ochotnika, które odbyło się 18 maja 2003 roku w 

Cichowie, 
- wspólnie z Wicestarostą, w spotkaniu z Burmistrzem Miasta Kościana w sprawie 

działalności Kolegium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które odbyło 
się w dniu 28 maja 2003 roku, 

- w sesji Rady Miejskiej Kościana, która odbyła się 29 maja 2003 roku, 
- wraz z innymi członkami delegacji, w wizycie oficjalnej w Powiecie Alzey-Worms, która 

odbyła się w terminie od 31 maja do 4 czerwca 2003 roku, 
- wraz z Starostą, w konferencji z okazji 110 rocznicy Kościańskiej Psychiatrii w Szpitalu 

Neuropsychiatrycznym w Kościanie, która odbyła się 6 czerwca 2003 roku, 
- wraz z Wicestarostą, w spotkaniu z autorami wydawnictwa „Kościoły i Kaplice Ziemi 

Kościańskiej” w czasie, którego odbyła się promocja w/w wydawnictwa, 
- w otwarciu wystawy Gospodarczej Firm Powiatu Kościańskiego, które odbyło się w dniu 

13 czerwca 2003 roku, 
- wraz ze Starostą, w uroczystości wręczenia świadectw absolwentom Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Kościanie, która odbyła się w dniu 13 czerwca 2003 roku, 
- wraz ze Starostami, w Rejonowym Zjeździe Akcji Katolickiej, które odbyło się 13 

czerwca w Parafii św. Alberta w Kościanie, 
- wraz ze Starostą, w uroczystości obchodów 10-leciach założenia Liceum 

Ogólnokształcącego w Śmiglu, która odbyła się w dniu 13 czerwca 2003 roku, 
- wraz ze Starostą, w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Kościańskiego Stowarzyszenia 

Rozwoju Służby Zdrowia, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2003 roku.  
Ponadto uczestniczył w posiedzeniach Zarządu oraz Komisji Rady Powiatu Kościańskiego. 
Natomiast Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Ryszard Fornalik wziął udział w 
uroczystej sesji Rady Miejskiej Śmigla, która obyła się 31 maja 2003 roku.  Następnie 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 obrad. 
 
6. Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w 
okresie międzysesyjnym radni otrzymali w materiałach do sesji. Sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Następnie zapytał o pytania i wnioski do złożonego 
sprawozdania. 
Radna Mirosława Mueller poinformowała, że interesują ją dwie uchwały Zarządu Powiatu. 
Poprosiła o dodatkowe informacje związane z uchwałą nr 19/64/03 w sprawie przejęcia na 
własność Powiatu Kościańskiego udziału w nieruchomości położonej w Kościanie przy ul Al. 
Kościuszki nr 22. Następnie nawiązując do uchwały nr 20/66/03 w sprawie przedłużenia Panu 
Tadeuszowi Frąszczakowi powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie zapytała o okres przedłużenia tego 
stanowiska. 
W związku z tym, iż informacja o przedłużeniu Panu Tadeuszowi Frąszczakowi powierzenia 
stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie była 
omawiana na VII sesji Rady Powiatu radna Mirosława Mueller wycofała swoje pytanie. 
Starosta poinformował, że uchwała nr 19/64/03 dotyczy nieruchomości położonej w 
Kościanie przy al. Kościuszki 22, użytkowanej przez Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta i 
Wojewódzki Urząd Statystyczny. Sprawa własności tego budynku od trzech lat jest 
przedmiotem licznych korespondencji, decyzji i odwołań. Przypomniał, że w roku 1992 
ówczesny Wojewoda Leszczyński podjął decyzję o skomunalizowaniu tego obiektu i 
przekazaniu tej nieruchomości na rzecz Miasta. Taki stan trwał do roku 2000. W roku 2000 
Starosta Kościański wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uchylenie 
decyzji Wojewody, jako podjętej z rażącym naruszeniem prawa. Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję uchylającą decyzję Wojewody 
Wielkopolskiego z roku 1992. Po tej decyzji Miasto:  
- odwołało się do Ministra Spraw Wewnętrznych, który po ponownym rozpatrzeniu tej 

sprawy podtrzymał wcześniej podjętą decyzję, 
- złożyło skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, którą NSA odrzucił uchwałą 

podjętą pod koniec marca 2003 roku.  
Wraz z tą decyzją i zakończeniem całej procedury odwoławczej ta nieruchomość stała się 
własnością Skarbu Państwa. Stan prawny wrócił do sytuacji sprzed podjęcia decyzji przez 
Wojewodę Leszczyńskiego w roku 1992. Ponieważ użytkownikami tej nieruchomości są trzy 
instytucje i pewne prawa do tego obiektu rości sobie Województwo Samorządowe 
odpowiednie pisma tych instytucji zostały złożone w Urzędzie Wojewody Wielkopolskiego. 
Wojewoda powiadomił oficjalnie wszystkie strony, iż wszczął rozprawę administracyjną, 
której celem jest dokonanie podziału tej nieruchomości pomiędzy instytucje, które starają się 
o udział w prawie własności tego obiektu. Stosownie do wszczętej procedury Zarząd Powiatu 
Kościańskiego wniósł oficjalne pisma z prośbą o skomunalizowanie określonych części tej 
nieruchomości. Tych części, które wg Zarządu powinny być przekazane Powiatowi 
Kościańskiemu na własność z tytułu zadań, które spełnia i z tytułu tego, iż spełnia zadania, 
które były wcześniej wykonywane przez Urząd Rejonowy.  W tej chwili ta rozpraw jest w 
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trakcie i w dniu 25 czerwca 2003 roku odbędzie się pierwsze posiedzenie, na którym osoby 
reprezentujące Starostwo będą reprezentować interes Powiatu i będą wnosić o to, aby decyzje 
Wojewody były zbieżne z wnioskami Zarządu. Podjęta uchwała dotyczy również 
pomieszczeń użytkowanych przez Wojewódzki Urząd Statystyczny, co nie oznacza, że 
Zarząd chce w jakikolwiek sposób pozbawić możliwości funkcjonowania tej instytucji. Jest to 
instytucja bardzo ważna dla Powiatu, która jest miejscem pracy dla bardzo wielu osób. Zarząd 
chce jednak uporządkować całą sytuację w taki sposób, aby właścicieli tej nieruchomości 
było możliwie jak najmniej. Jeżeli Wojewoda podejmie decyzję i przekaże Powiatowi tą 
cześć nieruchomości wtedy Zarząd będzie stosował odpowiednie procedury, które umożliwią 
prawidłowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego. Ponadto Zarząd 
Powiatu wniósł o skomunalizowanie rzecz Powiatu pomieszczeń po zlikwidowanym 
Wielkopolskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych. W związku z tym, iż zadania z zakresu 
geodezji są zadaniami Powiatu Zarząd Powiatu wniósł do Wojewody wniosek o przejęcie 
pomieszczeń zajmowanych przez to Biuro. Zarząd jest również zainteresowany przejęciem 
salki konferencyjnej, ponieważ korzystniejsza byłaby sytuacja, gdyby tym piętrem zarządzała 
jedna instytucja – Starostwo. 
Radna Mirosława Mueller zainteresowała się czy po przejęciu sali konferencyjnej będzie z 
niej korzystała Rada Powiatu. 
Przewodniczący Rady poinformował, że nosi się z zamiarem, aby posiedzenia rady odbywały 
się na tej sali. Oczywiście wymaga ona remontu oraz wyposażenia w odpowiedni sprzęt. Po 
przekazaniu tej salki powiatowi będzie z niej mogła również korzystać Rada Miejska. Ze 
względów organizacyjnych byłoby to bardzo korzystne.  
Starosta odwołując się do względów historycznych powiedział, że ten budynek w okresie 
międzywojennym był siedzibą Starostwa i w księgach wieczystych z tego okresu jest zapis, iż 
jest to nieruchomość Powiatu Kościańskiego. 
Radny Karol Malicki odnosząc się do w/w uchwały oraz wypowiedzi Starosty, iż w marcu 
2003 roku zakończyła się procedura związana z unieważnieniem decyzji komunalizacyjnej 
nieruchomości położonej w Kościanie przy al. Kościuszki 22 zapytał o pomieszczenia, które 
obecnie zajmowane są przez Starostwo. 
Starosta poinformował, że pomieszczenia zajmowane przez Starostwo zostaną 
skomunalizowane na rzecz Powiatu z mocy prawa.  
Wobec braku dalszych pytań 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 Starosta zatrudnił już Pełnomocnika 
Starosty do Spraw Integracji Europejskiej. Jeżeli tak to, kto nim został. 
Starosta poinformował, że na stanowisko Pełnomocnika Starosty do Spraw Integracji 
Europejskiej został zatrudniony Pan Mirosław Woźniak, który ma duże doświadczenie w 
pracy publicznej. Przez ostatnie cztery lata był Burmistrzem Miasta Kościana, posiada liczne 
kontakty międzynarodowe, zna języki obce, posiada duża znajomość problematyki 
europejskiej, ma kontakty z osobami i instytucjami, które zajmują się pomocą dla Polski w 
ramach środków, które są przeznaczone z Unii Europejskiej dla wsparcia Polski i rozwoju. 
Stwierdził, że jego doświadczenie życiowe i wiedza, jego przygotowanie dobrze prognozuje 
dla pełnienia tej funkcji. Dodał, że Pan Mirosław Woźniak został zatrudniony z dniem 1 
czerwca 2003 roku. 
Pani Urszula Iwaszczuk stwierdziła, że chciałaby zadać jeszcze jedno pytanie. W czasie 
prezentacji nowego systemu organizacji Starostwa na posiedzeniach Komisji radni pytali, czy 
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ta reorganizacja wiąże się z zatrudnianiem dodatkowych osób z zewnątrz, czy też te nowo 
tworzone stanowiska obsadzane będą przez osoby już zatrudnione. Radni otrzymali 
odpowiedź, że nikogo z zewnątrz zatrudniać się nie będzie. Dlatego wystąpiło tu niewielkie 
zdziwienie. Następnie zapytała Pana Mirosława Woźniaka, dlaczego zdecydował się na 
przyjęcie tego stanowiska? Stwierdziła, że interesuje się tym, ponieważ podczas wielu 
rozmów czy to delegacji powiatowej wyjeżdżającej do Alzey, czy też w czasie rewizyty 
delegacji Powiatu Alzey w Powiecie Kościańskim pytano, dlaczego Miasto Kościan nie jest 
zainteresowane wymianą z Alzey. Pytano o to z dużym zaniepokojeniem, że to, co na 
początku poprzedniej kadencji zostało utworzone i w różnych dziedzinach kultywowane to w 
jego kadencji jakby wymarło. Dodała, że odnosi wrażenie, że integracja z Unią Europejską 
nie należy do jego zainteresowań, bo 29 maja 2003 roku odbyło się w sali SP ZOZ w 
Kościanie spotkanie na temat „Integracja z Unią Europejską – korzyść dla polskiego 
rolnictwa” i nie zauważyła, aby uczestniczył w niej Pan Mirosław Woźniak. To nic, że było to 
trzy dni przed objęciem stanowiska. Jest to jednak temat, który powinien Pełnomocnika 
interesować. Jeszcze raz zapytała go, dlaczego objął to stanowisko? 
Pan Mirosław Woźniak poinformował, że to, co mu w tej chwili przypada robić jest 
ściślejszym zakresem tego, z czym miał do czynienia przez kilka lat wcześniejszej jego 
działalności na stanowisku Burmistrza Kościana. Stwierdził, że zacznie swoją odpowiedź od 
tyłu. Powiedział, że nie uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w dniu 29 maja 2003 
roku, ponieważ o takim spotkaniu nie wiedział. Nie był na nie zaproszony podobnie jak na 
wiele innych spotkań jak już pełni funkcję Pełnomocnika Starosty do Spraw Integracji 
Europejskiej. Ponieważ takiego zaproszenia nie było i nie wiedział, czy przypadkiem nie jest 
persona non grate i w związku z tym nie odważy się na takie spotkania wpraszać. Zwrócił 
uwagę, że to było na kilka dni przed objęciem przez niego stanowiska Pełnomocnika, co w 
żadnej mierze nie upoważniało go do brania udziału w takim spotkaniu. Niemniej o takim 
spotkaniu nie wiedział. Nawiązując do sprawy kontaktów partnerskich powiedział, że są dwa 
rodzaje kontaktów partnerskich. Jedne to takie, że władze gminy, miasta czy powiatu 
nieustannie wyjeżdżają i jeżeli tak rozumieć podtrzymywanie kontaktów partnerskich to 
rzeczywiście takich kontaktów między Miastem Kościan a Alzey było niewiele. Były dwa 
takie kontakty jeden wyjazd delegacji Miasta Kościana i jedna rewizyta. Mimo, że sam nie 
bywał w Alzey to przez cały czas jego kadencji przejawiał dużą troskę o inne kontakty. 
Dzięki tej trosce młodzież co roku mogła wyjeżdżać do zaprzyjaźnionego miasta 
niemieckiego i były te kontakty rewizytowane. Na końcu jego kadencji Liceum otrzymało 
środki na tegoroczną wymianę w obawie, że w roku bieżącym może tych środków zabraknąć. 
Jeżeli chodzi o kontakty partnerskie obu władz miasta to były rzeczywiście tylko dwa. 
Natomiast szkoły podstawowe, teraz gimnazjalne i Liceum utrzymują te kontakty na bieżąco. 
Radna Urszula Iwaszczuk stwierdziła, że nie otrzymała odpowiedzi, dlaczego Pan Mirosław 
Woźniak zdecydował się na przyjęcie stanowiska Pełnomocnika. 
Pan Mirosław Woźniak powiedział, że jest to jakiś fragment jego działalności, którą 
poprzednio prowadził. Uznał, że to, co wypadnie mu robić jest interesujące i taką propozycję 
przyjął. Myśli, że ku pożytkowi całego Powiatu Kościańskiego swoją funkcję będzie 
wypełniać jak najlepiej, a czas pozwoli na ocenę tego, co się będzie działo. Podkreślił, że w 
dosyć nietypowym okresie przyszło mu tę funkcję objąć, bo na kilka dni przed ważnym 
wydarzeniem, jakim było referendum europejskim.  
Radna Urszula Iwaszczuk zainteresowała się, dlaczego zatrudniono osobę z zewnątrz, 
ponieważ radni byli poinformowani, że odbędzie się to w ramach zatrudnionych 
pracowników. 
Wicestarosta powiedział, że jest to pewna nadinterpretacja pewnego zjawiska jeśli mówi się, 
iż z zewnątrz nikogo nie będzie się zatrudniać na stanowiskach kierowniczych. Wiadomo jest,  



 7 

że odbywały się zmiany organizacyjne poprzez łączenie Wydziałów. Wtedy wyraźnie 
akcentowano, że Naczelników Wydziałów Starosta nie będzie brał z zewnątrz, a wykorzysta 
potencjał, który aktualnie znajduje się w Starostwie. Następnie zauważył, że stanowisko 
Pełnomocnika Starosty do Spraw Integracji Europejskiej jest stanowiskiem zupełnie nowym. 
Natomiast Stanowisko do Spraw Informacji Niejawnych i Obrony Cywilnej zostało 
wyodrębnione wraz z osobą, która dotychczas wypełniała te obowiązki. Zwrócił uwagę, że na 
stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów zatrudniono również osobę z zewnątrz. 
Dodał, że jeśli jest to nowe stanowisko, to na to stanowisko przyjęto osobę nową. 
Radna Mirosława Mueller zainteresowała się miejscem urzędowania etatowego członka 
Zarządu Powiatu Kościańskiego oraz jego zarobkami. 
Starosta poinformował, że wynagrodzenie etatowego członka Zarządu Powiatu Kościańskiego 
otrzymuje 5.000 zł. brutto. Docelowo będzie urzędował w budynku położonym w Kościanie 
przy ul. Gostyńskiej 38. Do czasu przygotowania odpowiedniego pomieszczenia, czyli do 
dnia 1 lipca 2003 roku Pan Kazimierz Dembny urzęduje przy al. Kościuszki 22.    
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady zaproponował przejść do następnego 
punktu obrad.  
 
8. Debata – Rolnictwo w Powiecie Kościańskim 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że radni Rady Powiatu Kościańskiego oraz zaproszeni 
goście zajmujący się sprawami rolnictwa otrzymali informację o rolnictwie Powiatu 
Kościańskiego. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Następnie o 
wprowadzenie do tematu poprosił Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak powiedział, że z inicjatywy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w planie pracy Rady Powiatu Kościańskiego na rok 
2003 wpisany został temat „Stan rolnictwa w Powiecie Kościańskim”. Powiat Kościański jest 
typowo rolniczy, gdzie około 60 % ludności żyje z dochodu uzyskiwanego bezpośrednio w 
rolnictwie lub sektorze obsługi rolnictwa i zajęcie tym tematem na Forum Rady Powiatu 
Komisja uznała za uzasadnione i konieczne. Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
Rozwoju Gospodarczego na swym posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2003 roku omówiła temat 
rolnictwa w Powiecie Kościańskim i zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez 
Starostwo Powiatowe. Stwierdził, że chciałby przytoczyć kilka cyfr z przygotowanych 
materiałów. Poinformował, że: 
1. Powierzchnia całkowita Powiatu wynosi ogółem 72,253 ha, to jest ponad 722 km2, z 

czego: 
- 57.707 ha to użytki rolne, co stanowi prawie 80 % ogółu, 
- 9.480 ha to lasy, co daje bardzo niski wskaźnik lesistości – 13,1 %, przy 25 % skali 

Województwa Wielkopolskiego i 29 % w kraju, co nie jest bez wpływu na warunki 
atmosferyczne panujące na obszarze Powiatu Kościańskiego. 

2. Jakość gleby w Powiecie Kościańskim można określić jako średnią. W sumie gleby III i 
IV klasy stanowią 74 % w stosunku do ogólnej powierzchni gruntów ornych w Powiecie. 

3. Struktura użytków rolnych, w której grunty orne stanowią 77 %, a użytki zielone 19 % 
pozwala na rozwijanie różnorodnych kierunków produkcji rolniczej. 

4. Podane wielkości stwarzają warsztaty pracy dla: 
- około 3.300 gospodarstw indywidualnych, 
- 13 Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, 
- 16 innych podmiotów o różnych statusach prawnych zajmujących się gospodarką 

rolną, gospodarujących głównie na gruntach Skarbu Państwa. 
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5. W użytkowaniu rolników indywidualnych jest 37.892 ha, w tym 36.492 ha użytków 
rolnych, co stanowi 63,2 %. Na pozostałe sektory przypada 36,8 %. 

6. Średnia wielkość gospodarstwa indywidualnego w Powiecie Kościańskim wynosi – 11,50 
ha, przy średniej wojewódzkiej 10 ha i krajowej 9,50 ha. 

7. W tych uwarunkowaniach prowadzone są różne kierunki produkcji zarówno roślinnej jak i 
zwierzęcej, a uzyskiwane wyniki stawiają Powiat Kościański w gronie przodujących w 
Województwie jak i w kraju, biorąc pod uwagę chociażby obsadę zwierząt na 100 ha: 
- obsada trzody chlewnej na 100 ha gruntów ornych w gospodarce całkowitej wynosi 

279 sztuk, przy 241,7 sztuk w Województwie, 
- obsada bydła wynosi 53 sztuki na 100 ha upraw rolnych, przy 38,3 sztuk w 

Województwie. 
8. W produkcji roślinnej głównym kierunkiem jest uprawa zbóż, które w strukturze 

zasiewów stanowią 65 %. 
9. W otoczeniu rolnictwa działalność prowadzi wiele podmiotów zajmujących się 

zaopatrzeniem w środki do produkcji rolnej, przetwórstwem rolno-spożywczym oraz 
produkcją maszyn i urządzeń dla rolnictwa, których rozwój uzależniony jest od kondycji 
naszego rolnictwa. 

Następnie zaprosił radnych oraz zaproszonych gości do dyskusji, która ma na celu 
wypracowanie stanowiska Rady Powiatu odnoście stanu rolnictwa w Powiecie Kościańskim.  
Radny Bernard Ptak poinformował, że chciałby wypowiedzieć się jako przedstawiciel 
związku organizacji rolniczych działających na terenie Powiatu Kościańskiego. Powiedział, 
że takie organizacje działają dwie i są to: Związek Kółek i Organizacji Rolniczych oraz 
Związki Zawodowe Rolników Samoobrona. Oba związki ściśle współpracują z Izbami 
Rolniczymi. Od pewnego czasu działa Forum Rolnicze przy Staroście Kościańskim, gdzie 
mówi się wspólnym językiem o sprawach związanych z dalszą walką na rzecz integracji, 
polepszania i utrzymania się na rynku rolnym. Obecnie rolnicy nie mają żadnej innej 
alternatywy, niż praca na własnym gospodarstwie rolnym. Trudno się restrukturyzować, jeżeli 
nie ma pracy poza rolnictwem. W związku z powyższym organizacje rolnicze, łącznie z 
rolnikami 2002 roku wystąpiły do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przejęcie 
gospodarstw popegerowskich źle użytkowanych przez dzierżawców, którzy co dwa lata 
bankrutują i nadal przemieniając się w inne spółki prawa handlowego próbują działać dalej, a 
rolnicy nie mają możliwości powiększenia gospodarstw rolnych. W związku z powyższym 
takie kroki zostały podjęte. Złożone zostały wnioski wiążące dotyczące gospodarstwa w 
Lubiniu i po żniwach przy pomocy Agencji, Urzędu Gmin Krzywiń, Starostwa Powiatowego 
powiększane będą gospodarstwa indywidualne poprzez dzierżawę gruntów w drodze 
przetargu lub na podstawie innych zasad. Podobna sprawa wystąpiła w Starym Bojanowie. 
Organizacje rolnicze prowadzą działalność na rynku w kierunku rozwoju rachunkowości 
rolnej, w celu przygotowania rolników do prowadzenia dokumentacji, która pozwoli rolnikom 
o staranie się o środki z funduszy unijnych. Organizacje rolnicze, w ostatnim czasie, spotkały 
się z dużym poparciem samorządu powiatowego, samorządów gminnych i ta integracja 
między organizacjami rolniczymi a samorządem na terenie Powiatu Kościańskiego jest 
przykładem do naśladowania w innych Powiatach. Bez wspólnej walki rolnicy nie potrafią się 
sami przeciwstawić problemom, jakie są przed nimi stawiane. Izby Rolnicze, związki 
zawodowe oraz samorządy muszą razem działać i to się dzieje. Dzięki wspólnemu działaniu 
jedynie w Powiecie Kościańskim rolnicy za protesty, również radykalne, które odbywały się 
w ostatnim czasie, nie byli pociągnięci do odpowiedzialności przez organy ścigania. 
Podziękował za to w imieniu związków zawodowych rolników Staroście i Komendantowi 
Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.      
Przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej w Kościanie Pan Władysław Geremek 
powiedział, że dobrze się stało, iż Rada Powiatu zajęła się tak ważnym problemem, jakim jest 
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rolnictwo w Powiecie Kościańskim. W tym Powiecie 63 % gruntów to grunty użytkowane 
przez rolników indywidualnych, a reszta, prawie 40 %, użytkowana jest przez inne sektory, tj. 
spółdzielnie, stacje hodowli roślin i inne podmioty gospodarcze. O tych rzeczach nie mówiło 
się dużo, wielu mieszkańców nie zdaje sobie sprawy, jaka jest struktura w rolnictwie Powiatu 
Kościańskiego. Przygotowane dane w opracowanym materiale umożliwiają przedstawienie 
tych wszystkich wielkości. Jaka jest sytuacja w rolnictwie, a szczególnie w rolnictwie 
Powiatu Kościańskiego wiadomo. Drugi rok z rzędu rolnicy zostali dotknięci potężną suszą, 
która jest niezmiernie dotkliwa dla wszystkich rolników Powiatu Kościańskiego. Jeżeli tak 
będzie dalej to rolnicy będą jeszcze bardziej ubożeli. Wtedy wykazać się będą musiały 
organizacje rolnicze, między innymi Izby Rolnicze. Przygotowane informacje pozwolą 
organizacjom rolniczym na rozmowy z rolnikami, aby powiedzieć im, co należy robić dalej, 
aby rolnicy mogli w odpowiedniej kondycji wejść w struktury Unii Europejskiej. Nie będzie 
to jednak proste. Wiadomą sprawą jest fakt, iż rolnikowi nikt nie pomoże. Rolnicy zderzą się 
z niesamowitymi barierami, np. cenowymi. Należy zapomnieć o tym, że ktoś przyjdzie i 
rolnikowi pomoże i coś mu da. Stwierdził, że informacje o wielkich dopłatach dla rolnictwa 
są propagandą. Powołując się na przykład własnego gospodarstwa powiedział, że z tych 
dopłat będzie miał mniej, niż ma obecnie z dopłat za dobre jakościowo zboże. Ceny, które 
będą rolnicy otrzymywać będą niższe, niż rolnicy otrzymują w tej chwili. Sytuacja, więc nie 
będzie dużo lepsza. Należy zdać sobie sprawę, że należy zrobić wszystko w rolnictwie 
kościańskim, aby dobrzy rolnicy byli jeszcze lepszymi rolnikami, jeszcze bardziej 
wydajnymi, aby mogli sprostać wyzwaniom, które przed rolnikami stoją. W imieniu 
Powiatowej Izby Rolniczej nawiązał kontakt z wszystkim samorządami z terenu Powiatu 
Kościańskiego prosząc o współpracę, którą otrzymał. Dodał, że wszyscy muszą wspólnie 
zdać sobie sprawę jak te 60 % społeczeństwa rolniczego Powiatu Kościańskiego będzie żyło 
teraz i po wejściu do Unii Europejskiej. Nie będą to proste problemy i Starosta nieraz będzie 
się martwił biedą i ubóstwem niektórych gospodarstw rolniczych. Poprosił wszystkich 
mieszkańców Powiatu Kościańskiego o zrozumienie dla rolników. Dzisiejsza debata jest 
początkiem pokazującym, iż rolnictwo Powiatu Kościańskiego jest dobrym rolnictwem, przed 
którym stoją wyzwania jeszcze lepszej wydajności, pracy i jakości. Wtedy też to rolnictwo 
będzie mogło się zmierzyć z rolnictwem europejskim. Stwierdził, że rolnictwo kościańskie na 
to stać.        
Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Marszałkowskiego w 
Poznaniu Pan Andrzej Bobrowski powiedział, że podczas spotkania, które odbyło się w Sali 
SP ZOZ w Kościanie przed referendum europejskim rozmawiano o tematyce rolnictwa. 
Wszystkich martwiły niektóre, przyszłe zapowiedzi dla Polski w zaproponowanych zapisach 
kopenhadzkich. Następnie pogratulował Radzi Powiatu podjęcia tematu, a rolnikom ziemi 
kościańskiej tego, iż są najlepszymi rolnikami w Województwie Wielkopolskim. Poziom 
produkcji jest bardzo wysoki. Produkcja rolna jest intensywna. Rolnicy Powiatu 
Kościańskiego znaleźli się w grupie tych dobrych rolników, nad którymi Unia debatuje i 
zastanawia się, co zrobić z tą intensywną produkcją. Na szczęście jest to produkcja 
intensywna prowadzona jest przede wszystkim w rolnictwie indywidualnym i jest 
rozproszona. Nie tworzy zagrożeń zbyt uprzemysłowionej produkcji, do jakiej doszli rolnicy 
w niektórych państwach Unii Europejskiej. Dzisiaj podano wiadomość ze spisu rolnego, iż 
wbrew pewnym wyliczeniom spis rolny pokaże nową statystykę, która się zmieniła w 
ostatnim czasie. Wieś się zmodernizowała i zrestrukturyzowała, czego specjalnie nie 
odnotowano. Oficjalnie mówiono, że 25 % społeczeństwa czynnego zawodowo pracuje w 
rolnictwie. Dziś ze wstępnych wyników widać, że będzie to około 15 % społeczeństwa 
czynnego zawodowo. Wiele gospodarstw funkcjonuje na zasadzie dzierżawy i nie prowadzi 
bezpośrednio produkcji i powiększyło areały upraw, jakie rolnicy prowadzą. Statystyczny 
podział 1 gospodarstwo od 1 ha jest statystyczną fikcją. W kraju 56 % rolników, którzy mają 
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gospodarstwa do 5 ha. Areał przez nich zajmowany wynosi 19,5 % uprawianych przez 
rolników. Gospodarstwa powyżej 15 ha stanowią 34 %, i zajmują ponad 45 % areału. Z 
powyższego wynika, że pewne zmiany już zaszły. Omawiając alternatywy dla ludności 
wiejskiej poinformował, że nikt nie chciałby popełnić błędu „zachodniego” – rewitalizacji 
wsi, czyli przenoszenia mieszkańców wsi do obszarów opuszczonych, gdyż jest to trudne i 
bardzo drogie. W wielu przypadkach pomysł ten się nie udał. Ostrzega się Polskę, aby nie 
popełnia takiego błędu. Następnie poinformował, że dobrym pomysłem jest podjecie działań 
zmierzających z uruchomieniem rachunkowości rolnej. Jest to dobry sposób, który pozwoli 
rolnikowi spojrzeć na to, czym gospodaruje oraz stworzy nowe miejsca pracy. Niepokój budzi 
znowelizowana ustawa weterynaryjna, która pozwalając na ubój gospodarczy bez 
określonych badań stwarza zagrożenie weterynaryjno-sanitarne oraz rodzi szarą strefę. 
Zakłady mięsne działające w oficjalnym obrocie stanowią 57 % całego obrotu. Jak one, 
głównie duże zakłady, mają dalej działać, jeżeli ciągle muszą inwestować. Chodzi tu o te 
zakłady, które mają już licencję na wejście na rynek unijny jak i te, które się dostosowują do 
czasu wejścia i te z dłuższym okresem przystosowawczym. Aktualnie z licencją jest przeszło 
dziewięćdziesiąt zakładów, a docelowo powinno ich być 1958 zakładów. Już widać, że nie 
wszystkie zdążą zainwestować. Jeżeli nawet zdążą zainwestować, a będzie szansa na szary 
obrót to te zakłady nie wytrzymają konkurencji z otwartym rynkiem. Jest jedno wyjście – 
jeżeli rząd zgłosi, iż większość zakładów się nie dostosowała to Unia może uruchomić 
specjalna klauzulę ochronną. Wiąże się to jednak z ograniczeniem wolnego rynku zbytu dla 
wszystkich zakładów na obszar Unii. Jest to, więc potencjalne niebezpieczeństwo dla tych, co 
mają certyfikaty. Stwierdził, iż dobrze jest, iż Rada Powiatu widzi konieczność szukania 
alternatyw pomocy dla rolników. Do tych działań oprócz samorządów gminnych i samorządu 
powiatowego powinny włączyć się samorządy rolników, czyli izby rolnicze, kółka rolnicze, 
które przy współpracy z Departamentem mogły rolników zachęcać do korzystania z 
dostępnych środków. Można również korzystać z sektorowych programów operacyjnych 
związanych z odnową wsi i kulturą i dziedzictwem. Stwierdził, że należy rozmawiać ze 
społecznością wiejską. Celem tych rozmów i dalszych działań powinno być zachęcenie 
rolników do podjęcia wszelkich działań zmierzających do uatrakcyjnienia polskiej wsi. 
Zachęcać do produkcji, która mogłaby się stać produkcją urynkowioną. Uświadomić ich, że to 
co oni wyprodukują ma ożywiać nie tylko wieś, ale ma utrzymać stanowiska pracy. Natomiast 
środowiska miejskie winny wspierać środowisko wiejskie poprzez kupowanie ich produktów. 
Zwrócił uwagę, że Polacy nie potrafią docenić własnych dobrych jakościowo produktów. 
Promowanie polskiej żywności jest jedną ze ścieżek wspólnego działania. Dodał, że 
prawdopodobnie nie będzie można odejść od zespołowych form gospodarowania. Nie muszą 
to być grupy produkcyjne formalne lub nieformalne. Nie jest to do końca ważne. Jednak 
grupy formalne mają szansę uzyskać jakąś pomoc na działalność administracyjną. Zapisano 
na ten cel wstępnie kwotę w wysokości 100.000 EURO. Mimo złych doświadczeń 
związanych z kołchozowym sposobem gospodarowania to globalizacja przymusi 
ekonomicznie rolników do dobrego zorganizowania. Mimo, że polscy rolnicy są 
indywidualistami prawdopodobnie będą musieli wspólnie gospodarować przynajmniej w 
zakresie maszyn i urządzeń. Zwrócił uwagę, że w wielu przypadkach „machnięto ręką” na 
gminne spółdzielnie i wspólny majątek uznając, że jest to państwowa forma własności. Tak 
jednak nie było i nie jest. Zwrócono na to uwagę tylko w niektórych przypadkach i zajęto się 
tymi spółdzielniami i je uratowano. Na dziś jest to najbardziej wysublimowana i najlepiej 
zorganizowana grupa posiadająca wspólną produkcję i zaopatrzenie. Należy się przyjrzeć 
różnym programom oraz inwestycjom. Przykładem mogą być inwestycje w gospodarstwach z 
zakresu infrastruktury zaczynając od dróg wewnętrznych i kanalizacji w gospodarstwie, które 
nie może być podłączone do kanalizacji publicznej oraz budowę wszelakich wodociągów. 
Jest to do wykorzystania bez względu na formę własności gospodarstwa może to być osoba 
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prawna, fizyczna itd. Powiaty zachęcił do spojrzenia na problematykę scalania gruntów, który 
się często pojawia. Jeżeli 50 % mieszkańców danego obrębu geodezyjnego czy jednostki 
administracyjnej wystąpi z wnioskiem o scalenie gruntów to będą na to środki z budżetu 
państwa. Urząd Marszałkowski będzie koordynatorem środków, a Powiaty będą to zadanie 
wykonywać. Nawiązując do występującej suszy zaproponował zwrócić się do Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej o analizę opadów w poszczególnych gminach i w 
Powiecie Kościańskim w okresie wegetacyjnym, która kosztuje około 100 zł. Analiza ta 
będzie stanowić załącznik – podkładkę do wniosków, które będą kierowane do Wojewody o 
uznanie danego terenu jako dotkniętego klęską suszy. Na ostatnim spotkaniu interesowano się 
dopłatami na obszary o trudnych warunkach gospodarowania. Można otrzymać dopłatę w 
wysokości 1250 EURO w przypadku uznania gminy za obszar o trudnych warunkach 
gospodarowania. Przy rozpatrywaniu wniosków brany jest pod uwagę wskaźnik, który 
nazywa się syntetyczny wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, który w 
Wielkopolsce wynosi 60 punktów, a w Powiecie Kościańskim 63 punktów. Skala odniesienia 
wynosi 119 punktów. Jest ona poprawiona przez Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa w 
Puławach. Ministerstwo Rolnictwa ponownie to omówiło i okazuje się, iż będzie ponowne 
zamówienie Ministra Rolnictwa i Instytut do września ma to przeanalizować i uwzględnić 
inne czynniki takie jak liczba ludności. W projekcie zapisano, że uznane będą gminy, które 
uzyskają mniej niż 56 punktów. Będą jednak pewne kryteria brzegowe i będzie można 
wystąpić obrębami, które w porównaniu do całej gminy są bardzo słabe. Zaznaczył, że z 
wnioskami występują wójtowie i burmistrzowie. Następnie poinformował, że należy zająć się 
trzema zakresami, tj. odnową wsi i dziedzictwa kulturowego, scalaniem gruntów, gospodarką 
wodną, czyli melioracją podstawową i szczegółową. Nawiązując do sprawy trzeciego zakresu 
powiedział, że w niektórych regionach i subregionach jest to bardzo poważny problem, 
ponieważ degradacja tych urządzeń nastąpiła i następuje. Tym będzie się można zająć, 
ponieważ będą na to środki. Wszystkie projekty z grupy zintegrowanego programu 
operacyjnego rozwoju regionalnego dotyczą często małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
tworzenia nowych miejsc pracy. O tym temacie będzie dużo broszur. To będzie się na wzór 
działania nr IV Funduszu SAPARD i będzie dotyczyło również małych miasteczek i miast, a 
nie tylko obszarów wiejskich, a także gmin. Gminy w wielu przypadkach mogą również 
podejmować pewne inwestycje komunalne i gminne, na które mogą otrzymać wsparcie 
finansowe. Warunkiem jest posiadanie środków własnych. Korzystanie dalsze będzie 
możliwe z Funduszu Gruntów Rolnych, który będzie w Departamencie Rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej. Planowane jest zwiększenie stawek, lecz trwają rozmowy czy 
podnieść stawki na drogę asfaltową, która wynosiła 105 zł. i gruntową, która wynosiła 50 zł., 
czy pójść w kierunku zwiększenia szans dla gmin o słabych, niskich dochodach. Zaznaczył, 
że ten warunek będzie preferowany w przygotowywanych wskaźnikach. Zwrócił uwagę, że 
jest pewien problem, gdyż zgodnie z ustawą powinno się wspierać te gminy, w których 
Fundusz jest tworzony. Fundusz tworzony, jest tam gdzie jest najwięcej wyłączeń na gruntach 
kopalnianych i pokopalnianych np. w konińskim. Tam też środki powinny wracać. Jednak 
bieda jest wszędzie, więc wspierane są gminy o niskich dochodach. Na zakończenie 
powiedział, że cieszy go to, iż problem rolnictwa został poruszony na tej sesji Rady Powiatu. 
Zaproponował również, aby w przyszłości lokalne media zainteresowały społeczność miejską 
problematyką rolnictwa. Dodał, że Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
deklaruje swoją pomoc w tym zakresie. Zaznaczył, że wszyscy powinni myśleć i wspierać 
rolnictwo, gdyż ich sytuacja nie jest łatwa.  
Radna Urszula Iwaszczuk powiedziała, że we wcześniejszych wystąpieniach stwierdzono, iż 
rolnikowi nikt nie pomoże. W tym momencie przypomniało jej się, że na przedostatnim 
posiedzeniu Komisji Rolnictwa Kierownik z Ośrodka Doradztwa Rolniczego przedstawił 
informację o zorganizowanych szkoleniach dla rolników, z których niewielu rolników 
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skorzystało. Następnie poprosiła Pan Bernarda Ptaka o to, aby te organizacje, które one 
reprezentuje zachęcały rolników do udziału w organizowanych szkoleniach, które są pewnego 
rodzaju pomocą dla rolników.  
Pan Władysław Geremek poinformował, że bardzo trudno jest przekonać rolników do 
czegokolwiek. Teraz jednak się to zmieni, ponieważ gdy Polska wejdzie do Unii Europejskiej 
to rolnicy będą szukali informacji o tym, co mogą, jak mogą i kiedy mogą. 
Radny Kazimierz Dembny powiedział, że ta debata wniesie wiele spraw do rolnictwa Powiatu 
Kościańskiego. Należy jednak zastanowić się, co Unia da kościańskiemu rolnictwu i co 
kościańskie rolnictwo może wnieść do wspólnej gospodarki. Rolnictwo Powiatu 
Kościańskiego zostało ukształtowane przez wiele pokoleń i wiele lat dobrej, intensywnej i 
wytężonej pracy. Z przygotowanych materiałów wynika, że prawie 50 % gospodarstw 
posiada powierzchnię gruntów powyżej 40 ha. Gospodarstwa od 10 do 40 ha stanowią 80 % 
drugiej połowy. Rolnicy są przygotowani do przyjęcia tego wszystkiego, co Unia im 
zaoferuje. W tej chwili należy wyraźnie powiedzieć, co rolnik ma zrobić, aby otrzymał 
określone środki finansowe. Myśli, iż instytucje, które zostały do tego powołane na pewno 
wspomogą rolników. Dzięki temu rolnik z Powiatu Kościańskiego będzie w stanie otrzymać 
potrzebne środki i je wykorzystać. Nie można jednak zapomnieć o zagrożeniach. Przykładem 
może być wprowadzenie 22 % podatku VAT na maszyny rolnicze oraz w budownictwie. 
Dlatego też należy zrobić bilans ile się dostanie i ile na rolnictwo będzie trzeba wydać. Na 
pewno Powiat Kościański jest przygotowany do współpracy, w którym działają spółdzielnie 
produkcyjne, gminne spółdzielnie, spółdzielnie kółek rolniczych oraz banki spółdzielcze. 
Należy pamiętać, że wystąpią zmiany, a rolnicy posiadający słabe grunty będą mogli 
skorzystać z funduszy przeznaczonych na zalesianie. Najważniejsze jest to, iż zaczęto o 
sytuacji rolników mówić. 
Pan Zenon Lorek poinformował, że reprezentuje Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa 
Oddział Terenowy w Poznaniu. Skarb Państwa na terenie Powiatu Kościańskiego posiada 
dość znaczny udział w strukturze jego powierzchni. Agencja posiada na terenie Powiatu 
Kościańskiego w zasobie własności rolnej Skarbu Państwa 11.508 ha, tj. 1/7 powierzchni 
Powiatu Kościańskiego. Przejęcie tych gruntów do zasobu następowało z różnych tytułów tj. 
z tytułu przedsiębiorstw gospodarki rolnej, państwowego funduszu ziemi, gruntów 
przekazywanych przez jednostki takie jak szpital w Kościanie czy ZSR w Nietążkowie. 
Powyższe grunty oraz nieruchomości poddawane są głębokiej restrukturyzacji. Agencja 
sprzedała 1.193 ha, natomiast nieodpłatnie przekazała na rzecz innych podmiotów 1061 ha 
(gminom 107 ha, lasom państwowym 295 ha, osobom prawnym kościoła 547 ha, byłym 
właścicielom z tytułu nieprawnego przejęcia gruntów przez Skarb Państwa 106 ha, Powiatowi 
Kościańskiemu 183 ha). W sposób trwały, łącznie ze sprzedażą, Agencja rozdysponowała 
2.456 ha. Pozostało 9.052 ha, z czego znacząca powierzchnia 8.030 ha są to grunty 
wydzierżawione wielu podmiotom. Część gruntów 633 ha znajduje się w wieczystym 
użytkowaniu Stacji Hodowli Roślin w Borowie. Gruntami dyspozycyjnymi są grunty o 
powierzchni 8.028 ha. Dzierżawę rozpoczęto w 1992 roku. W trakcie przetargów brano pod 
uwagę konieczność zagospodarowania dzierżawionych gruntów i konieczność znalezienia 
miejsc pracy. Z perspektywy czasu można stwierdzić, że kilka dzierżaw na terenie Powiatu 
Kościańskiego nie wyszło. Obecnie w Starym Bojanowie Agencja rozwiązała umowę z 
dotychczasowym dzierżawcą, który nie zwrócił dotychczasowego mienia. Z tą sprawą 
Agencja prawdopodobnie zwróci się do sądu. Będzie 460 ha do ponownego 
rozdysponowania. Na terenie Gminy Śmigiel powstała grupa inicjatywna rolników tej gminy, 
która do Wydziału Agencji list intencyjny w sprawie przejęcia gruntów. Również Burmistrz 
Śmigla skierował pod adresem Agencji określone oczekiwania. Z chwilą, gdy tą 
nieruchomość Agencja przejmie, podda ją dalszej restrukturyzacji i rozdysponuje ją na rzecz 
miejscowych rolników, a przy Ośrodku w Starym Bojanowie pozostawiona zostanie 
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niezbędna ilość gruntów potrzebna do funkcjonowania istniejącego zaplecza gospodarczego 
w postaci budynku gorzelni, obory i budynku pałacu. Pozostałą ilość gruntów, po uzgodnieniu 
z władzami samorządowymi, związkami rolników i izbą rolników Agencja przekaże do 
rozdysponowania w formie przetargów ograniczonych. Podobną sytuację Agencja ma w 
miejscowości Lubiń. Tam również powstały grupy inicjatywne, które zwróciły się do Agencji 
o przejęcie gruntów. Z dniem 1 września 2003 roku 236 ha wróci do zasobu celem 
ponownego rozdysponowania. Agencja zamierza ośrodek gospodarczy wraz ze strefą 
widokową przekazać w ramach postępowania regulacyjnego na rzecz kościoła, nie wiadomo 
jednak czy się to uda. Takie są jednak prowadzone prace i uzgodnienia. Pozostałe grunty 
Agencja zmierza rozdysponować w formie przetargów ograniczonych na rzecz miejscowych 
rolników. Dodał, że w obu przypadkach Agencja jest w kontakcie z władzami Gminy Śmigiel 
oraz Gminy Krzywiń. Takie działanie na pewno będzie znaczącym krokiem tym bardziej, że 
16 lipca 2003 roku wchodzi w życie ustawa o ukształtowaniu ustroju rolnego. Ustawa, która 
nadaje status gospodarstwa rodzinnego. Na jej podstawie Agencja otrzyma nową nazwę – 
Agencja Nieruchomości Rolnych i będzie miała prawo korzystać z prawa pierwokupu i 
wykupu, czyli wglądu we wszystkie transakcje w obrocie nieruchomościami rolnymi na 
terenie rejonu swojego działania. Czeka, więc Agencję dość duże zadanie i w związku z tym 
przygotowuje się do tego organizacyjnie i szkoleniowo. Również przygotowanie powinno być 
finansowe, aby Agencja miała środki na skorzystanie z ustawowego prawa pierwokupu lub 
wykupu określonej nieruchomości i wprowadzenie jej do obrotu na rzecz rolników. Dodał, że 
myśli, iż te powierzchnie tj. 300 ha dla gospodarstwa rodzinnego i 500 ha dla podmiotu 
prawnego i nieograniczony obszar dzierżawy w pewien sposób uregulują kwestie obrotu 
nieruchomościami na rynku. Również takie elementy jak kwalifikacje rolnicze, akty 
warunkowe notarialne również dodatnio na to wpłyną. W imieniu Agencji zapewnił Wysoką 
Radę, że Agencja Własności Rolnych Skarbu Państwa dołoży należytych starań, aby w 
sposób prawidłowy na ziemi kościańskiej realizować swoje statutowe działania. 
Pani Anna Postaremczak z Powiatowego Biura Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
Kościanie nawiązując do wypowiedzi radnego Kazimierza Dembnego powiedział, że Biuro 
czeka kolejne wyzwanie, które nie ominie również rolników. Pierwszym wyzwaniem było 
kolczykowanie bydła, wprowadzenie ewidencji do systemu. Teraz będzie to obsługa 
wniosków powierzchniowych. Zapewniła, że Biuro służy pomocą wszystkim rolnikom, 
którzy zwrócą się do niej o pomoc. W miesiącach jesiennych i zimowych (od października do 
marca) Biuro chce zorganizować kilkugodzinne spotkania informacyjne w sołectwach dla 
rolników. Ponadto poinformowała, że chciałaby wyrazić woje zaniepokojenie tym, iż w 
Agencji następuje kolejna zmiana koncepcji w porozumieniu z rolnikami i mają być 
likwidowane biura powiatowe. Do końca nie wiadomo jak będzie to wyglądać. Chciała 
poinformować Radę Powiatu o tym problemie, ponieważ istotą powołania tych biur 
powiatowych było to, aby przedstawiciele Agencji byli jak najbliżej rolnika. Ma nadzieję, ze 
do likwidacji biur powiatowych nie dojdzie i, że wszyscy będą gotowi z wnioskami 
powierzchniowymi do dnia 15 maja 2004 roku. Ten termin jest nieprzekraczalny. 
Zaapelowała do Panów reprezentujących samorząd rolniczy do radnych zainteresowanych 
tematyką rolniczą o to, aby uświadamiali swoich kolegów, aby prowadzili księgi rejestracji 
stada bydła, aby pilnowali tego, aby wszelkie możliwe druki były przekazywane do Biura, 
gdyż wszelkie nieprawidłowości wykryte podczas kontroli Inspekcji Weterynaryjnej będą 
powodować konsekwencje prawne.  
Kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kościanie Pan Jan Szczepaniak poinformował, 
że nie chciał zbierać głosu w dzisiejszej debacie. Ostatecznie postanowił przedstawić krótką 
informację o działalności Ośrodka oraz o organizowanych szkoleniach dla rolników. 
Poinformował, że ta firma jest instytucją państwową i rolnik otrzymuje doradztwo bezpłatnie. 
Poprosił o przekazanie wszystkim rolnikom informacji, że wszelkie doradztwo w tej instytucji 



 14 

otrzymają bezpłatnie. W każdej chwili po to doradztwo mogą się do Ośrodka zwrócić. W 
firmie pracuje 7 osób: kierownik, 4 doradców, po 1 na każdą gminę, i 2 panie ds. wspierania 
rozwoju obszarów wiejskich oraz wiejskiego gospodarstwa, po 1 na dwie gminy. Ośrodek 
prowadzi działalność planową w czterech podstawowych działach: ekonomika i 
rachunkowość rolnicza, technologia produkcji, wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, 
integracja z Unią Europejską. W ramach tych czterech działań prowadzone są szkolenia, 
demonstracje i pokazy. Nawiązał do ostatnie kampanii szkoleń organizowanych przez 
okresem przedreferendalnym. Na terenie Powiatu Kościańskiego Ośrodek przeprowadził 48 
szkoleń, w których udział wzięło 650 rolników. Można by było zadawać sobie pytanie czy to 
dużo, czy też mało. Dodał, że gdy zastanawiał się nad tą frekwencja to nie wiedział, do czego 
ma się odnieść. Biorąc pod uwagę spotkania środowiskowe organizowane przez Wojewodę 
przed referendum europejskim to rzeczywiście niska frekwencja nie dotyczy tylko samych 
rolników. Bardzo wielką sztuką jest wykształcenie w rolnikach oraz innych ludziach 
świadomości, aby sięgali po dostępną wiedzę. Nikt nie może powiedzieć, ze nie ma dostępu 
do wiedzy, ponieważ ten dostęp jest. Następnie poinformował, że w ramach działalności 
pozaplanowej Ośrodek prowadzi rolnikom bezpłatnie książki rachunkowe, współdziała przy 
opracowywaniu wniosków, w tym o Fundusze SAPARD. Obecnie opracowano dwa wnioski, 
które doczekały się podpisania umowy, a trzeci jest w trakcie przygotowania. Jest to początek 
sięgania po fundusze unijne. Działania w sektorowych programach operacyjnych i procedura 
zdobywana środków na ich realizację będzie odbywać się w podobny sposób jak ubieganie się 
o środki z funduszu SAPARD. Na zakończenie powtórzył, że doradztwo w Ośrodku jest 
bezpłatne. Wielu rolników trafia do Ośrodka z konkretnymi pytaniami dotyczącymi różnych 
dziedzin oraz wypełniania wniosków. Pracownicy Ośrodka starają się świadczyć informację 
rzetelnie. Nigdy na spotkaniach pracownicy Ośrodka nie prowadzili żadnej polityki, ponieważ 
nie są rzecznikami rządu, ani kogokolwiek innego. Dodał, że pracownicy Ośrodka chcą 
przedstawiać fakty i rzetelną wiedzę. Podziękował za zaproszenie oraz poinformował, że 
bardzo chętnie będzie uczestniczył we wszystkich spotkaniach, na które zostanie zaproszony.  
Starosta powiedział, ze dobrze by było, gdyby w tej debacie padła nuta optymizmu. 
Stwierdził, że w jego przekonaniu nie jest prawdą, iż rolnictwo polskie, w szczególności 
rolnictwo wielkopolskie i kościańskie jest na niskim poziomie i że rolnicy nie są 
przygotowani, aby w jakikolwiek sposób mogli konkurować z rolnictwem funkcjonującym na 
terenie Unii Europejskiej. To nie jest prawda. Zna rolników, którzy uczestniczyli w 
wyjazdach do Francji. Rozmawiając z nimi, po ich powrocie, okazuje się, że oni nie boją się 
Unii. Oni tam będąc widzą, że nie mają żadnych podstaw, aby mieć jakiekolwiek kompleksy. 
Jest to ogromnie ważne i w tej debacie należy o tym mówić, ponieważ często w dyskusji o 
Unii Europejskiej słyszy się głosy, które w jego przekonaniu maja podcinać rolnikom 
skrzydła. Nadal taka intencja wielu głosów jest. Rolnicy polscy, w tym rolnicy kościańscy 
widzą, na jakim poziomie to rolnictwo jest. Widzą świetnie prosperujące gospodarstwa rolne, 
widzą znakomite przedsiębiorstwa, które w obszarze rolnictwa funkcjonują. Przykładem jest 
firma DANKO, która obecna na rynku europejskim jest już w tej chwili. W ostatnim czasie 
podpisała umowę z Koreą Południową na dostarczanie materiału siewnego. W tej debacie 
musi paść takie stwierdzenie, iż rolnictwo polskie i sami rolnicy są przygotowani, lecz należy 
pamiętać, że Unia Europejska nie jest wolnym rynkiem. Gdyby był wolny rynek i wolny 
przepływ towarów również w zakresie produktów rolnych to rolnicy polscy mogliby być 
spokojni o swoją przyszłość chociażby ze względu na walory jakościowe produktów rolnych. 
W związku z tym, iż rynek Unii Europejskiej nie ma nic wspólnego z wolnym rynkiem 
ogromnie ważna jest polityka rolna państwa. Unia Europejska w swoich postanowieniach nie 
reguluje wszystkich kwestii, w tym wszystkich kwestii związanych z rolnictwem. Tak samo 
będzie, gdy Polska formalnie przystąpi do Unii Europejskiej. Dlatego też ogromnie ważną 
rzeczą jest polityka rolna. To jest główny postulat i ta myśl formułowana w czasie protestów, 
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które przelały się przez ziemie polską, w szczególności przez ziemię wielkopolską, 
kościańską. Tu rolnicy są mocni i mają wiele do stracenia i walcz o swój byt. To jest kolejny 
dowód, że rolnicy są do tego przygotowani, lecz brakuje warunków, które mieściłyby się w 
pojęciu polityki rolnej. Dlatego też należy stworzyć dobre warunki do gospodarowania, aby 
nie było takich sytuacji jak się słyszy, że ziarno z zasobów Agencji Rynku Rolnego ginie i nie 
wiadomo ci się z nim dzieje. Przecież to jest państwo i rolnicy to widzą. To jest, więc klucz 
do rozwiązania tych trudnych problemów, jakie są w polskim rolnictwie. Mając częste 
kontakty z różnymi ludźmi z wielu krajów europejskich z ludźmi, którzy zawodowo zajmują 
się sprawami rolnictwa, widzi, iż mają oni świadomość, że w krajach zachodnich, w ramach 
Unii Europejskich jest prowadzona dyskusja na temat przyszłości rolnictwa. Dodał, że jego 
zdaniem, że nie jest pewne, czy kierunkiem rozwoju jest gospodarka wielkotowarowa. 
Dlatego też należy bronić struktury rolnej, jaka jest w Polsce. Jego zdaniem to wróci i będą 
funkcjonować gospodarstwa średnie a nie wielkotowarowe, które ograniczają miejsca pracy. 
Na zakończenie powiedział, że ziemia kościańska ma znakomitych rolników, świetnie 
prosperujących i przygotowanych do tego co ich czeka, lecz należy im stworzyć warunki, aby 
w tych sztucznych układach ekonomicznych, jakie tworzy Unia Europejska mogli 
rzeczywiście utrzymać się na tym rynku. 
Radny Józef Świątkiewicz zainteresował się jak Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 
dba o zabytki będące w jej zasobie. 
Pan Zenon Lorek powiedział, że Agencja przejmując mienie do zasobu przejmuje również 
obiekty zapisane w rejestrze zabytków. Każdy obiekt musi być utrzymywany w należytym 
stanie przez właściciela. W przeszłości była taka sytuacja, że każdy obiekt Skarbu Państwa, 
na którym Agencja podejmowała działania zabezpieczające utrzymania obiektów w stanie 
sprawnym technicznym otrzymywała od Skarbu Państwa, poprzez właściwego konserwatora 
zbytków dotacje. W mirę upływu lat ilość środków w dyspozycji konserwatora zabytków 
maleje. W związku z tym Agencja w miarę upływu czasu swojego funkcjonowania coraz 
mniej tych środków pozyskiwała. W tej chwili wszystkie obiekty zapisane w rejestrze 
zabytków są na barkach Agencji. Działania w zakresie utrzymania tej substancji 
podejmowane są w kilku kierunkach: 
- W przypadku dzierżawienia obiektu dzierżawca zostaje zobowiązany do utrzymania tego 

obiektu w należytym stanie. Zdecydowana większość dzierżawców z tego obowiązku się 
wywiązuje. Są jednak przypadki, że na styku konserwator zabytków, agencja i dzierżawca 
są nieporozumienia. Wszelkie negocjacje i rozmowy na ogół kończą się wydatkowaniem 
środków z budżetu Agencji na remont zabezpieczający polegający na zabezpieczeniu 
dachu, otworów drzwiowych i okiennych poprzez ich zamurowanie i tak zabezpieczony 
obiekt stoi. Jest kilka takich przypadków zabezpieczenia zabytków. 

- Następnym działaniem jest aktywizacja sprzedaży nieruchomości zapisanych w rejestrze 
zabytków. Jeżeli jest to nieruchomość, w którym znajdują się lokale mieszkalne, to za 
zgodą Wielkopolskiego Konserwatora, są one sprzedawane najemcą lokali, którzy 
przejmują odpowiedzialność za utrzymanie całego obiektu.  

- Innym działaniem jest wyłączanie obiektów zabytkowych z przedmiotów umów w celu 
odrębnego ich rozdysponowania. Udało się Agencji kilka zespołów pałacowo-parkowych 
w sposób trwały rozdysponować. W tym zakresie Agencja działa w zakresie swojego 
umocowania. Za sam nabycia nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków Agencja o 5 
% obniża cenę sprzedaży w odniesieniu do tej części nieruchomości, która jest wpisana do 
rejestru zabytków. Jeżeli nabywca nieruchomości zadeklaruje poniesienie nakładów 
równowartości dalszej obniżki, która może wynieść dalsze 45 % ceny w odniesieniu do 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków to Agencja daje mu zniżkę warunkową. Jeżeli 
włoży te pieniądze do obiektu zabytkowego w okresie 5 lat i udokumentuje poniesione 
nakłady i Agencja dokona odbioru z udziałem służb konserwatorskich to cena sprzedaży 
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jest umarzana o poniesione nakłady przez nabywcę. Nabywca może skorzystać z 50 % 
obniżki. 

- Następnym rozwiązaniem jest sprzedaż w ramach pierwszeństwa w nabyciu 
nieruchomości w skład, której wchodzą obiekty wpisane do rejestru zabytków. Udało się 
Agencji kilka takich nieruchomości sprzedać. 

Na dzień dzisiejszy Agencja ma problemy z odrębnym rozdysponowaniem obiektów 
zabytkowych. W styczniu 2003 roku okazało się orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, 
który stwierdził, że obrót nieruchomościami przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa 
jest niezgody z Konstytucją RP. Co to znaczy niezgody z Konstytucją – to znaczy to, że 
obywatele polscy, którzy pozostawili mienie za granicą w związku z rozpoczętą w 1939 roku 
wojną, chodzi tu o Zaburzan nie mogą brać udziału w przetargach na sprzedaż nieruchomości 
organizowanych przez Agencję i zaliczyć sobie wartość pozostawionego mienia za granicą na 
poczet zapłaty ceny nabycia nieruchomości. Praktycznie od stycznia Agencja nie organizuje 
przetargów na jakąkolwiek sprzedaż nieruchomości związanych z nieruchomościami 
nierolnymi. Nieruchomości rolne sprzedawane są do wartości nie większej niż 20.000 zł. i 
areale nie większym niż 5 ha, w celu zachowania określonego areału gruntów do czasu, aż 
ustawodawca zrealizuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i umożliwi tzw. Zaburzanom 
wzięcie udziału w przetargach organizowanym przez Agencję. Powyższe działania Agencji 
mają na celu ochronę zabytków i dziedzictwa kulturowego. Tam gdzie występuje dewastacja i 
zaniedbanie Agencja jako właściciel musi z własnych środków jakieś działania podejmować. 
Jest to trudne, ponieważ Agencja również musi podejmować decyzję, na co w pierwszej 
kolejności ma pieniądze wydawać. Znowelizowana ustawa o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa nałożyła na Agencje Własności Rolnej Skarbu 
Państwa obowiązek wpłaty do budżetu państwa określonych kwot, aby zaspokoić potrzeby 
Agencji Rynku Rolnego i Agencja musi te środki odprowadzić niezależnie czy je ma, czy też 
nie. Natomiast, jeżeli środków zabraknie Agencji to ma zaciągnąć kredyt. Agencja robi wiec, 
to co jest w jej mocy. Prowadzi pełną ewidencję, aktywizuje dzierżawę i sprzedaż tych 
nieruchomości. 
Przewodniczący Rady zakończył dyskusję i zaproponował poprzez aklamację przyjąć 
uchwałę Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu 
Kościańskiego w sprawie rolnictwa na terenie powiatu kościańskiego. Następnie odczytał 
stanowisko Rady Powiatu, stanowiące integralną cześć w/w uchwały. 
Poprzez aklamację została podjęta uchwała nr VIII/79/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 
17 czerwca 2003 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie rolnictwa na terenie powiatu kościańskiego. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu 
 
Przewodniczący Rady podziękował zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu Rady 
Powiatu Kościańskiego i ogłosił 15 minutową przerwę. 
 
Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Rady wznowił obrady.  
Salę obrad opuścił radny Bernard Turski. W dalszej części obrad uczestniczyło 15 radnych. 
 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
9/1/ Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2002 rok. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu 
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Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2002 rok radni otrzymali w materiałach do sesji. Projekt 
uchwały, bez sprawozdania, stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. W dniu 
17.06.2003 roku zwrócił się do niego Zarząd z wnioskiem o wprowadzenie do powyższego 
projektu uchwały autopoprawki. Projekt uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką radni 
otrzymali przed sesją. Następnie poprosił Starostę o przedstawienie powyższej autopoprawki. 
Starosta poinformował, że w przygotowanym nowym projekcie uchwały: 
- w tytule dopisano wyrażenie „oraz pokrycia straty”, 
- w § 1 ust. 1 dopisano wyrażenie „oraz pokrycia straty”, 
- w § 1 dopisano ust. 3 w brzmieniu: „ Strata finansowa Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej zostanie pokryta funduszem zakładu.”. 
Powyższe zmiany wynikają z przepisów ustawy o rachunkowości, które stanowią, iż organ 
zatwierdzający sprawozdanie zatwierdza również pokrycie straty finansowej zakładu. W 
związku z tym, iż SP ZOZ w Kościanie przekazuje sprawozdanie oraz powyższą uchwałę, bez 
załączników do Krajowego Rejestru Sądowego główna księgowa SP ZOZ zwróciła się o 
wyszczególnienie faktu pokrycia straty finansowej z funduszu zakładu w uchwale Rady 
Powiatu Kościańskiego – organu założycielskiego. 
Przewodniczący Rady poprosił Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie o przedstawienie sprawozdania finansowego SP ZOZ w Kościanie. 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie Pan Zbigniew 
Szewczyk przedstawił sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Kościanie za 2002 rok, stanowiące 
załącznik do w/w projektu uchwały Rady Powiatu. Na zakończenie poinformował, że SP 
ZOZ w Kościanie mimo, że zakończył rok 2002 z ujemnym wynikiem finansowym, to nie ma 
żadnych zobowiązań i pożyczek. 
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 oraz 
zgłoszonej autopoprawki. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad 
przyjęciem zgłoszonej autopoprawki.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 15 radnych, autopoprawka Zarządu Powiatu 
Kościańskiego została przyjęta jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 15 radnych, uchwała nr VIII/80/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego oraz pokrycia straty Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie za 2002 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 
 
9/2/ Uchwała w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie za 2003 rok. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2003 rok radni 
otrzymali w materiałach do sesji. Na biegłego rewidenta w wyniku przeprowadzonego 
postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę został Pan Jerzy Skwierzyński. 
Następnie poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjecie. 
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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 15 radnych, uchwała nr VIII/81/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta 
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2003 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 
9/3/ Uchwała w sprawie: zatwierdzenia zmiany Regulaminu działania Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu działania Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Następnie poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjecie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały.  
Radna Urszula Iwaszczuk poinformowała, że w związku z tym, iż uniemożliwiono jej udział 
w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w godzinach, kiedy była w 
pracy, ma pytanie do przedstawionego projektu uchwały. Powiedziała, że zastanawia ją zapis 
przyjętego przez Radę Społeczną SP ZOZ w Kościanie§ 11, który brzmi: „W przypadku 
nieobecności Przewodniczącego Rady Społecznej, jego obowiązki przejmuje wskazany przez 
niego inny członek Rady Społecznej”. Zapytała, czemu ma służyć powyższy zapis, gdyż 
Przewodniczący Rady Społecznej zwołuje posiedzenie w terminie, w który może 
uczestniczyć.  
Starosta poinformował, że posiedzenia Rady Społecznej zwoływane są z kilkudniowym 
wyprzedzeniem. Wiadomo jest jednak, że ludzie chorują i zaproponowany zapis umożliwia 
odbycie posiedzenia w wyznaczonym terminie, bez potrzeby jego odwoływania. 
Przewodniczący Rady nawiązując do wypowiedzi radnej Urszuli Iwaszczuk dotyczącej 
terminu posiedzenia Komisji Spraw Społecznych poinformował, że następne posiedzenia 
wszystkich Komisji Rady odbywać się będą odbywać się w godzinach popołudniowych. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej 
uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 15 radnych, uchwała nr VIII/82/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany 
Regulaminu działania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu. 
 
9/4/ Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie budynku mieszkalnego 

przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie budynku mieszkalnego przez 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Dodał, że Rada Społeczna SP ZOZ w Kościanie pozytywnie 
zaopiniowała powyższą sprawę na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2003 roku. Następnie 
poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
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Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjecie. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony 
projekt uchwały i wnosi o jej 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 15 radnych, uchwała nr VIII/83/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2003 roku w wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przekazanie budynku mieszkalnego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Kościanie została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu. 

 
9/5/ Uchwała w sprawie: przyjęcia darowizny budynku mieszkalnego. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia darowizny budynku mieszkalnego radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Następnie poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjecie. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony 
projekt uchwały i wnosi o jej 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 15 radnych, uchwała nr VIII/84/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie przyjęcia darowizny budynku 
mieszkalnego została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu. 
 
9/6/ Uchwała w sprawie: wyłączenia budynku mieszkalnego z funduszu założycielskiego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie wyłączenia budynku mieszkalnego z funduszu założycielskiego Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Następnie poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjecie. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony 
projekt uchwały i wnosi o jej podjecie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski 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 15 radnych, uchwała nr VIII/85/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie wyłączenia budynku 
mieszkalnego z funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu. 
 
9/7/ Uchwała w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych w budynku położonym w Śmiglu przy 

ul. Skarżyńskiego nr 4 i ustalenia zasad ich sprzedaży. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zbycia lokali mieszkalnych w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego 
nr 4 i ustalenia zasad ich sprzedaży radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił 
o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony 
projekt uchwały i wnosi o jej podjecie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały.  
Starosta poinformował, że po otrzymaniu środków ze sprzedaży powyższych lokali 
mieszkalnych zostanie podjęta decyzja o ich przeznaczeniu.   
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 15 radnych, uchwała nr VIII/86/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w 
budynku położonym w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego nr 4 i ustalenia zasad ich sprzedaży 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
9/8/ Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr IV/35/03 z dnia 

04.02.2003 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok, 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr IV/35/03 z dnia 04.02.2003 roku w 
sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na 2003 rok radni otrzymali w materiałach do sesji. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. W dniu 17 czerwca 2003 roku Zarząd 
Powiatu zgłosił wniosek o wprowadzenie do powyższego projektu uchwały autopoprawkę 
Zarządu. Następnie poprosił Starostę o przedstawienie powyższej autopoprawki. 
Starosta powiedział, że w przygotowanym nowym projekcie uchwały wprowadzono zmiany 
polegające na: 
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na opracowanie„Powiatowego Programu 

Gospodarki Odpadami” do kwoty 3.000 zł., 
- zwiększeniu środków przeznaczonych na unieszkodliwienie odpadów – padliny w 

Zakładzie Utylizacyjnym w Tarnowie Starym do kwoty 26.300 zł.,  
- zwiększeniu środków na zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy i oprogramowanie 

do kwoty 24.570 zł. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjecie. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony 
projekt uchwały i wnosi o jej podjecie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały.  
Radna Urszula Iwaszczuk zwróciła uwagę, że zmniejszenie wydatków na opracowanie 
„Powiatowego Programu Gospodarki Odpadami” nie jest równie zwiększeniu środków na 
wydatki inwestycyjne. 
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch poinformowała, że środki w wysokości 26.300 zł. 
zapisane w pierwszym projekcie uchwały na opracowanie „Powiatowego Programu 
Gospodarki Odpadami” zostały podzielone i przeznaczone na: 
- opracowanie„Powiatowego Programu Gospodarki Odpadami” - 3.000 zł., 
- zwiększenie środków przeznaczonych na unieszkodliwienie odpadów – padliny w 

Zakładzie Utylizacyjnym w Tarnowie Starym o 6.300 zł., 
- zwiększeniu środków na zakupy inwestycyjne o 17.000 zł. w stosunku do pierwszego 

projektu uchwały. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
przyjęciem zgłoszonej autopoprawki.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 15 radnych, autopoprawka Zarządu Powiatu 
Kościańskiego została przyjęta jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 15 radnych, uchwała nr VIII/87/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady 
Powiatu Kościańskiego Nr IV/35/03 z dnia 04.02.2003 roku w sprawie zestawienia 
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na 2003 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 
protokołu. 
 
9/9/ Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr III/30/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie 

budżetu powiatu kościańskiego na 2003 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały nr III/30/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu powiatu 
kościańskiego na 2003 rok radni otrzymali w materiałach do sesji. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. W dniu 17 czerwca 2003 roku Zarząd Powiatu 
zgłosił wniosek o wprowadzenie do powyższego projektu uchwały autopoprawkę Zarządu. 
Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie powyższej autopoprawki. 
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch powiedziała, że zmiany zaproponowane w 
autopoprawce związane są: 
- z podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego w sprawie zmian budżetu powiatu 

kościańskiego na rok 2003 z dnia 10 czerwca 2003 roku, 
- ze zwiększenia dochodów w związku ze sprzedażą mienia Powiatu w Śmiglu i 

Nietążkowie, powyższe środki zostaną przeznaczone na: przygotowanie nieruchomości do 
sprzedaży (16.962 zł.), remont piętra budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kościanie (19.274 zł.), utworzenie rezerwy celowej na inwestycje na drogach 
powiatowych (200.000 zł.), 

- ze zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu z przeznaczeniem 
na placówki opiekuńczo-wychowawcze (37.710 zł.), ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 
(5.600 zł.), 

- ze zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 861 zł. z 
przeznaczeniem na konkurs plastyczny „Niepełnosprawni w Unii Europejskiej”, 



 22 

- z zapisaniem 20.000 zł. z rezerwy ogólnej na dotacje dla stowarzyszeń organizujących 
letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 

- z dokonaniem przesunięć w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.     

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej 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 15 radnych, uchwała nr VIII/88/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/30/02 
z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2003 rok została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
9/10/ Uchwała w sprawie: utworzenia ponadpodstawowego publicznego Technikum Hodowli 

Koni dla Dorosłych oraz ponadgimnazjalnej publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
dla Dorosłych w Nietążkowie. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie utworzenia ponadpodstawowego publicznego Technikum Hodowli Koni dla 
Dorosłych oraz ponadgimnazjalnej publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych 
w Nietążkowie radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie 
opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej 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 15 radnych, uchwała nr VIII/89/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia 
ponadpodstawowego publicznego Technikum Hodowli Koni dla Dorosłych oraz 
ponadgimnazjalnej publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Nietążkowie 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
9/11/ Uchwała w sprawie: uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie opinii 
Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej 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 15 radnych, uchwała nr VIII/90/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie chwalenia powiatowego 
programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 
protokołu. 
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9/12/ Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2002. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kościanie w roku 2002 radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o 
przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej 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 15 radnych, uchwała nr VIII/91/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2002 została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
 
9/13/ Uchwała w sprawie: zaliczenia drogi przebiegającej przez m. Śmigiel długości 4,671 

km do kategorii dróg powiatowych. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zaliczenia drogi przebiegającej przez m. Śmigiel długości 4,671 km do kategorii dróg 
powiatowych radni otrzymali przed sesją. Następnie poprosił o przedstawienie opinii Komisji 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony 
projekt uchwały i wnosi o jej 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 15 radnych, uchwała nr VIII/92/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie zaliczenia drogi 
przebiegającej przez m. Śmigiel długości 4,671 km do kategorii dróg powiatowych została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 
 
9/14/ Uchwała w sprawie: określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi 
Kościańskiemu na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizacje 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych radni otrzymali przed sesją. Następnie zapytał o pytania i wnioski do 
przedstawionego projektu uchwały.  
Starosta poinformował, że Powiat Kościański na rok 2003 otrzymał środki w wysokości 
1.125.356 zł. z przeznaczeniem na: 
1) zatrudnienie i rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych (424.195 zł.), 
2) rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych (701.161 zł.). 
Środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w projekcie uchwały proponuje 
się podzielić na następujące zadania: 
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- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 320.760 
zł.; powyższe środki pozwolą na dofinansowanie uczestnictwa w warsztatach terapii 
zajęciowej 20 osób (1.173 zł./os.) przez okres 6 miesięcy do czerwca br. oraz 25 osób 
(1.200 zł./os.) przez okres 6 miesięcy licząc od 1 lipca br., 

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych - 140.401 zł., 

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i 
technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 
120.000 zł., 

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 10.000 zł., 
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 
– 110.000 zł. 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w projekcie uchwały proponuje się podzielić na 
następujące zadania: 
- udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

albo rolniczej - 59.400 zł., 
- udzielanie dofinansowań do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, 

zaciąganych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej 
lub na prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego - 600 zł., 

- dokonywanie finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych – 20.000 zł., 

- dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z 
przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb 
wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem 
przez służby medycyny pracy tych potrzeb - 80.000 zł., 

- zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek 
na ubezpieczenia społeczne - 264.023 zł., 

- zobowiązania dotyczące dofinansowań do oprocentowania kredytu bankowego – 172 zł.                        
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 15 radnych, uchwała nr VIII/74/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 
 
10. Odpowiedzi na zapytania. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi na zapytania zostały udzielone 
wcześniej. W związku z powyższym zaproponował przejść do następnego punktu obrad.  
 
11. Informacja z przebiegu wizyty delegacji w Powiecie Alzey-Worms. 
 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie informacji z przebiegu wizyty delegacji w 
Powiecie Alzey-Worms. 
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Wicestarosta przedstawił informację o wizycie delegacji Powiatu Kościańskiego w Powiecie 
Alzey-Worms w dniach od 31 maja do 4 czerwca 2003 roku. Informacja stanowi załącznik nr 
23 do niniejszego protokołu.  
Przewodniczący Rady poinformował, że na oficjalnym spotkaniu z gospodarzami Powiatu 
Alzey–Worms został zobowiązany do przekazania Wysokiej Radzie życzeń wszelkiej 
pomyślności, co też uczynił. 
Radna Urszula Iwaszczuk podziękowała za przedłożoną informację o wizycie delegacji w 
Powiecie Alzey-Worms. Dodała, że z przedstawionej informacji wynika, że wyjazdy 
przedstawicieli władz samorządowych dają dobre wyniki i nie należy z nich rezygnować. 
Radny Zygmunt Cichocki poinformował, że nawiązał współprac z chórami działającymi na 
terenie Powiatu Alzey-Worms. Następnie poruszył sprawę wizyty w przedszkolu. W trakcie 
tej wizyty okazało się, że to przedszkole podobnie jak przedszkole w Gołębinie Starym nie 
mają żadnego instrumentu dziecięcego perkusyjnego oraz melodycznego. W związku z 
powyższym zaproponował Starostom, aby wyłożyli środki z budżetu powiatu (500 – 600 zł.) 
na zakup instrumentów dla obu przedszkoli. Zakupione instrumenty zostałyby przekazane 
powyższym przedszkolom w trakcie wizyty delegacji Powiatu Alzey-Worms w Powiecie 
Kościańskim. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad.  
 
12. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący Rady zapytał o wnioski i oświadczenia radnych. Wobec ich braku 
poinformował, że on chciałby złożyć oświadczenie. Powiedział, że odbyły się obchody Dni 
Miasta Kościana i na oficjalną sesję Rady Miejskiej Kościana on jako Przewodniczący Rady 
Powiatu Kościańskiego, ani Starostowie nie otrzymali zaproszenia. Dodał, że chciał się tą 
informacją podzielić z Radą Powiatu, aby nie było komentarzy, iż nie uczestniczyli w tej 
uroczystej sesji.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad.  
 
13. Zakończenie. 

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

 
Przewodniczący Rady 

 
Edward Strzymiński 

Protokolant: 
Łukasz Postaremczak 
 
Joanna Napierała 
 


