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 PROTOKÓŁ NR X/03 
 
z X sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 7 października 2003r. w sali 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 do 
20.40. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
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 18 radnych, co 
stanowi więcej niż połowę ogólnej liczby radnych i zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Powiatu 
Kościańskiego podejmowane uchwały będą prawomocne. Swoją nieobecność usprawiedliwił 
radny Bernard Turski. 
 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
   
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że wraz z zawiadomieniem o terminie i 
miejscu posiedzenia X sesji otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały związane z 
problematyką posiedzenia. W dniu 2 października 2003 roku zwrócił się do niego Zarząd 
Powiatu z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad trzech projektów uchwał Rady 
Powiatu Kościańskiego w sprawie: 
- wyrażenia zgodny na zrzeczenie się przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Kościanie własności nieruchomości, w punkcie 10/5, 
- wyłączenia nieruchomości z funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w punkcie 10/6, 
- wynajęcia w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego położonego w Kościanie na os. 

Jagiellońskim, w punkcie 10/7. 
Następnie zapytał o inne wnioski do przedstawionego porządku obrad. Nie było, więc 
zarządził głosowanie nad przyjęciem powyższych wniosków Zarządu Powiatu.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, wniosek Zarządu Powiatu o 
wprowadzenie do porządku obrad punku 10/5 dotyczącego podjęcia uchwały Rady Powiatu 
Kościańskiego w sprawie wyrażenia zgodny na zrzeczenie się przez Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie własności nieruchomości został przyjęty 
jednogłośnie. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, wniosek Zarządu Powiatu o 
wprowadzenie do porządku obrad punku 10/6 dotyczącego podjęcia uchwały Rady Powiatu 
Kościańskiego w sprawie wyłączenia nieruchomości z funduszu założycielskiego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie został przyjęty 
jednogłośnie. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, wniosek Zarządu Powiatu o 
wprowadzenie do porządku obrad punku 10/7 dotyczącego podjęcia uchwały Rady Powiatu 
Kościańskiego w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego 
położonego w Kościanie na os. Jagiellońskim został przyjęty jednogłośnie. 
Porządek obrad, po zmianach, obejmował: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
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3. Przyjęcie protokółu z IX sesji Rady Powiatu. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie 

międzysesyjnym. 
5. Wręczenie radnym Legitymacji Radnego Rady Powiatu Kościańskiego. 
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
7. Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
8. Zapytania radnych. 
9. Program komunikacji drogowej w Powiecie Kościańskim. 

10. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:  
1) zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr IV/35/03 z dnia 04.02.2003 r. w 

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

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

3) zmiany uchwały Nr IV/39/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku 
w sprawie ustanowienia Stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i 
studentów z Powiatu Kościańskiego oraz określenia zasad jego udzielania, 

4) przyjęcia sprawozdania z kontroli okresowej przeprowadzonej w Samodzielnym 
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie, 

5) wyrażenia zgodny na zrzeczenie się przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie własności nieruchomości, 

6) wyłączenia nieruchomości z funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, 

7) wynajęcia w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego położonego w Kościanie na 
os. Jagiellońskim. 

11. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2002 rok. 
12. Odpowiedzi na zapytania. 
13. Wnioski i oświadczenia radnych. 
14. Zakończenie sesji. 
 
3. Przyjęcie protokółu z IX sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z IX 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 18 radnych, protokół z IX sesji Rady Powiatu 
Kościańskiego został przyjęty jednogłośnie. 
 
4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie 

międzysesyjnym.  
 
Przewodniczący Rady przed przystąpieniem do przedstawienia informacji o czynnościach 
podjętych w okresie międzysesyjnym, w imieniu Rady Powiatu Kościańskiego, wręczył 
wiązankę kwiatów Panu Karolowi Kopience za zdobycie brązowego medalu w Mistrzostwach 
Świata Juniorów w Trójboju Siłowym, które odbyły się w Kościanie. Następnie powiedział, 
że w okresie międzysesyjnym brał udział: 
- w Konwencie Powiatów Województwa Wielkopolskiego, który odbył się w dniu 29 

sierpnia 2003 roku z udziałem przewodniczących rad, starostów i skarbników w 
Mikorzynie koło Konina, 
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- w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2003/2004 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Nietążkowie, które odbyło się w dniu 1 września 2003 roku, 

- wraz ze Starostami, w uroczystym złożeniu wiązanki kwiatów na Rynku i Mauzoleum w 
Kościanie dla upamiętnienia ofiar II wojny światowej, które odbyło się w dniu 1 września 
2003 roku,  

- w sesji Rady Miejskiej Kościana, która odbyła się w dniu 4 września 2003 roku, 
- w szkoleniu dotyczącym obowiązków samorządu powiatowego w zakresie przepisów 

regulujących kwestie oświadczeń majątkowych, które odbyło się w dniu 5 września 2003 
roku w Zielonej Górze, 

- w otwarciu Hali Sportowej w Starych Oborzyskach, które odbyło się w dniu 6 września 
2003 roku, 

- w otwarciu XXI Mistrzostw Świata Juniorek i Juniorów w Trójboju Siłowym w 
Kościanie, które odbyło się w dniu 10 września 2003 roku, 

- wraz ze Starostą, w obchodach jubileuszu 50 – lecia Szkolnego Związku Sportowego, 
które odbyły się w dniu 11 września 2003 roku w Poznaniu, 

- w Jubileuszowym X Biegu Olimpijskim, który odbył się w dniu 13 września 2003 roku w 
Racocie, 

- w Mszy św. i odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej Andrzejowi Wańkowiczowi; 
powyższa uroczystość odbyła się w dniu 16 września 2003 roku w Gorzyczkach, 

- w otwarciu zawodów rejonowych w piłce nożnej szkół specjalnych, które odbyło się w 
dniu 18 września 2003 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie – organizatora, 

- w powiatowej uroczystości obchodów 50-lecia Szkolnego Związku Sportowego, która 
odbyła się w dniu 18 września 2003 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, 

- w działaniach prewencyjno-edukacyjnych „Stop śmierci” organizowanych przez 
Powiatową Komendę Policji w Kościanie, które odbyły się w dniu 21 września 2003 roku, 

- w II Konferencji Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, która odbyła się w dniu 23 
września 2003 roku w Grzybnie, 

- w kurso - konferencji organizowanej przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego, która odbyła się w dniach od 25 do 26 września 2003 roku, 

- w obchodach Światowego Dnia Armii Krajowej i odsłonięciu tablicy pamiątkowej 
poświęconej śp. Tadeuszowi Nowakowi oraz sesji popularno-naukowej poświęconej 
antyhitlerowskiej konspiracji wojskowej w Powiecie Kościańskim w latach 1939 – 1945, 
które odbyły się w dniu 26 września 2003 roku, 

- w Zjeździe Absolwentów dla uczczenia 80-lecia Pierwszej Matury w Liceum 
Ogólnokształcącym w Kościanie, który odbył się w dniu 27 września 2003 roku, 

- w sesji Rady Miejskiej Krzywinia, która odbyła się w dniu 28 września 2003 roku, 
- XXXIV Turnieju Kapel Dudziarskich, który odbył się w dniu 28 września 2003 roku w 

Gołębinie i Kościanie, 
- w spotkaniu dotyczącym Funduszu Poręczeń Kredytowych, które odbyło się 3 

października 2003 roku w sali Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie, 

- w XVIII Biegu im. Dezyderego Chłapowskiego, który odbył się w dniu 4 października 
2003 roku w Turwi. 

Ponadto uczestniczył w posiedzeniach Zarządu Powiatu Kościańskiego oraz Komisjach Rady. 
Następnie zapytał o pytania i wnioski do przedstawionej informacji. Nie było. 
 
5. Wręczenie radnym Legitymacji Radnego Rady Powiatu Kościańskiego. 
 
Przewodniczący Rady powiedział, że realizując wniosek radnych o przygotowanie i 
wręczenie im legitymacji radnego na dzisiejszej sesji chciałby wręczyć obecnym Legitymacje 
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Radnego Rady Powiatu Kościańskiego. Następnie przy współudziale Wiceprzewodniczących 
Rady przystąpił do ich wręczenia.  
 
6. 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. 
 
7. 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 Urszula Iwaszczuk powiedziała, że pierwsze pytanie chciałaby skierować zarówno do 
Pana Starosty jak i do Pana Przewodniczącego. Zaznaczyła, że robi to w imieniu Klubu 
Radnych Forum Demokratyczne. Zapytała, czy oni się ich wstydzą? Czy też może uważają, 
że nie są oni godnymi partnerami albo też jest jeszcze jakaś inna przyczyna. Poinformowała, 
że z Gazety Kościańskiej z dnia 24 września 2003 roku dowiedzieli się o wizycie 14-
osobowej delegacji z Brazylii, którą przyjęli Wicestarosta i Przewodniczący Rady. Następnie 
zacytowała fragment artykułu: „Zarówno samorządowcy z Kościana, jak i z Sao Jose dos 
Pinhais zapowiedzieli, że podejmą próby określenia zasad przyszłej współpracy”. Z tego 
wynika, że wtedy był czas na rozmowy. Informacji o tym spotkaniu nie było w sprawozdaniu 
Pana Przewodniczącego ani w innych materiałach na sesję. Dopiero z gazet się o tym 
dowiedzieli. Zwróciła uwagę, że takiego spotkania na szczeblu międzynarodowym Powiat 
Kościański dotąd nie znał. Zapytała, czy oni naprawdę muszą czerpać informacje o takich 
ważnych wydarzeniach z gazet?  Czy ich opozycyjny Klub nie zasługuje na to, aby chociaż 
jego Przewodniczący Pana Karol Malicki został zaproszony na to spotkanie? Tak już jest, że 
w demokracji jest opozycja jak i koalicja rządząca. Klub Forum Demokratyczne to 
oczywiście rozumie, ale w poprzedniej kadencji niż zdarzyło się, aby przyjęto tak liczną 
delegację międzynarodową, bez udziału przedstawicieli ówczesnej opozycji. Zwróciła uwagę, 
że nie jest to pierwszy przykład swoistego izolowania opozycji w bieżącej kadencji. 
Przypomniała wybór członków Rady Społecznej SP ZOZ, do której nie dopuszczono ani 
jednego przedstawiciela ich grupy. Przypomniała, że w poprzedniej kadencji było dwóch 
przedstawicieli z poza koalicji, tj. Pan Wiesław Igłowicz i Pan Henryk Skrzypczak. Innym 
przykładem jest wyjazd delegacji do Alzey w Niemczech, o którym opozycja dowiedziała się 
w istocie na mieście. Bardzo ciekawą relację po wizycie wszyscy usłyszeli to jednak o 
planowanym wyjeździe do Alzey dowiedzieli się na mieście. Poprzednio w tego typu 
wyjazdach brali udział przedstawiciele wszystkich klubów. Zapytała, czy oni naprawdę nie 
zasługują na to, aby partycypować w życiu Rady? Zaproponowała, aby Przewodniczący Rady 
rozważył możliwość powrotu do zwyczaju wprowadzonego przez ówczesnego 
Przewodniczącego Pana Karola Malickiego tj. spotkań prezydium, na którym wszystkie 
Kluby Radnych działające w Radzie były informowane o zamierzeniach, o życiu Rady i o 
tym, co się planuje, wysłuchiwano opinii i brano je pod uwagę. Opozycja czuje się trochę 
lekceważona. Zwłaszcza, że stara się być opozycją konstruktywną i zawsze głosuje dla dobra 
tej społeczności, co na zakończenie ostatniej sesji Pan Starosta sam był łaskaw zauważyć. 
Drugie pytanie dotyczy punktu 14 sprawozdania Zarządu – uchwały nr 35/128/03 – 
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zauważyła, że nie wymieniono w niej wyjazdu Starosty do Brukseli. Zainteresowała się, czy 
te kwoty odpowiednio 3.000 zł i 1.800 zł obejmują całość kosztów wyjazdu oraz prezentem 
dla Jana Pawła II z okazji Jubileuszu 25-lecia Pontyfikatu. Następnie nawiązując do uchwał 
Zarządu zapisanych w punkcie 12 i 15 sprawozdania zapytała, dlaczego upoważniono dwie 
różne osoby do reprezentowania Zarządu? Czy nie powinien reprezentować Naczelnik 
Wydziału? Dodała, że chciałaby poruszyć sprawę związaną z ufundowaniem nagród dla Pana 
Karola Kopienki i jego trenera. Zaproponowała, aby została również ufundowana nagroda dla 
złotego medalisty Mistrzostw Świata w dyscyplinie sportowej – strzelanie do rzutków Pana 
Andrzeja Głydy. Z artykułu w Gazecie Kościańskiej wynika, że będzie on reprezentował 
Polskę na przyszłorocznej olimpiadzie w Atenach.  
Starosta nawiązując do ostatnie sprawy powiedział, że przygotowywane jest spotkanie z 
Panem Andrzejem Głydą, na którym zostanie uhonorowany nagrodą. Nawiązując do 
wyjazdów zagranicznych powiedział, że wyjazd studyjny do instytucji europejskich w 
Strasburgu, Luxemburgu i Brukseli organizowany jest przez Wielkopolski Ośrodek 
Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Wezmą w nim udział większość 
prezydentów miast i starostów z Województwa Wielkopolskiego. Koszt wyjazdu do Brukseli 
wyniesie 2.000 zł. Wyjazd do Rzymu organizowany jest przez Federację Związków Gmin i 
Powiatów RP. Celem wyjazdu jest udział Delegacji Samorządów z Polski na Jubileusz 
Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Delegacja Samorządów połączona jest z wyjazdem 
szkoleniowo-konferencyjnym, seminariami nt. doświadczeń samorządów w Unii 
Europejskiej. Wyjazd będzie również okazją do nawiązania partnerskiej współpracy z 
samorządami Włoch i Austrii. Zaznaczył, że do Rzymu jedzie on oraz Przewodniczący Rady. 
Koszt wyjazdu wyniesie około 2.000 zł. Dodał również, że nie była omawiana sprawa 
prezentu dla Ojca Świętego. Będzie zorganizowane spotkanie samorządowców z Ojcem 
Świętym, podczas którego prawdopodobnie zostanie wręczony prezent.                                                            
Wicestarosta nawiązując do sprawy wizyty delegacji z Brazylii w Powiecie Kościańskim 
stwierdził, że myśli, iż niedługo Rada Powiatu uwolni się od naleciałości poprzedniej 
kadencji, która często jej towarzyszy. Powiedział, że działań podejmowanych w imieniu Rady 
przez Przewodniczącego Rady oraz w imieniu Zarządu przez Przewodniczącego Zarządu, 
czyli Starostę nie należy traktować jako działań odgradzających, czy lekceważących 
opozycję. Nie zależy im na tym, aby wszystkie spotkania miały wymiar polityczny, w którym 
uczestniczą wszystkie opcje polityczne. Uważa, że są to często spotkania bardzo krótkie i 
kurtuazyjne. Tak też miało miejsce podczas, dosyć niespodziewanej wizyty samorządowców 
z Brazylii. Poinformował, że samorządowcy z Brazylii w liczbie czternastu osób pochodzenia 
częściowo polskiego zostali zaproszeni przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Polskich, 
które ma swoją siedzibę w Koninie. Na ich zaproszenie przebywali w Wielkopolsce i dlatego 
też tuż przed spodziewaną wizytą w Kościanie zwrócili się do nich z propozycją, aby 
delegacja z Brazylii  przejeżdżająca z  Poznania do Wrocławia mogła spędzić kilka godzin na 
terenie Powiatu Kościańskiego. Wtedy też przyjęto tą propozycję. Zaznaczył, że  był bardzo 
krótki termin (dwóch czy trzech dni), by przygotować tą skromną wizytę. Nie było podczas 
tych spotkań rozmów związanych z nawiązaniem konkretnej współpracy, ponieważ wszyscy 
zdają sobie sprawę, iż oba kraje znajdują się w różnych częściach świata. Podczas rozmów 
stwierdzono, że problemy samorządów są podobne. Dodał, że na pewno pozostanie po tej 
wizycie jakiś ślad w postaci korespondencji, czy też wymiany poglądów, bo na razie o tym 
tylko mówiono. Celem spotkania było pokazanie delegacji z Brazylii Powiatu Kościańskiego 
i jego klimatu, który  jest sympatyczny, jeśli chodzi o kulturę i dziedzictwo narodowe. 
Nawiązując do kwestii wyjazdu delegacji z Powiatu Kościańskiego do Alzey w Niemczech 
powiedział, że musi odwołać się do poprzedniej kadencji. Poprzednia kadencja zaplanowała 
wyjazd tzw. rewizytę za pobyt gości niemieckich w Powiecie Kościańskim. Podczas 
przedstawienia informacji wyraźnie wskazywał, że Zarząd Powiatu chciał, aby wizyta w 
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Alzey, ze względów również finansowych, nie miała charakteru gromadnej wycieczki, czy 
podróży zagranicznej. Zarząd chciał ją ograniczyć, jeśli chodzi o ilość radnych i to się udało, 
bowiem większość delegacji stanowili przedstawiciele gospodarczy. Sens i filozofia tego 
wyjazdu była taka, aby bardziej skoncentrować się na tym, co jest szczególnie ważne, a więc 
możliwość uruchomienia pewnych kontaktów, które obrodzą współpracą młodzieży oraz 
współpracą na kanwie gospodarczej. To nie jest lekceważenie opozycji czy przejaw pomijania 
jej w funkcjonowaniu Rady Powiatu. 
Starosta nawiązując do sprawy upoważnienia osób do reprezentowania Zarządu stwierdził, że 
jest to kompetencja Zarządu i to jego członkowie wybierają określoną osobę. Mówienie o 
tym, iż powinien być to Naczelnik Wydziału jest nie na miejscu. Zaznaczył, że spotkania 
wspólnot odbywały się w godzinach popołudniowych i nie zawsze jest możliwe, aby mógł 
uczestniczyć w nich  Naczelnik Wydziału. 
Radna Urszula Iwaszczuk stwierdziła, że zainteresował ją wybór osób do reprezentowania 
Zarządu. Niczego nie chciała narzucać Zarządowi. Ponownie zainteresowała się, dlaczego o 
wielu planach i zamierzeniach nie jest informowana opozycja oraz ponownie nawiązała do 
sprawy zabezpieczenia z rezerwy budżetu powiatu 3.000 zł. przeznaczonych na wyjazd 
Starosty i Przewodniczącego Rady do Rzymu. 
Starosta stwierdził, że czym innym są koszty, a czym innym decyzje budżetowe. W budżecie 
są zabezpieczone środki na konkretne zadania. Jeżeli jest ich za mało dokonuje się pewnych 
przesunięć w budżecie. 
Skarbnik Powiatu poinformowała, że w budżecie powiatu pozostało 1.000 zł. 
niewykorzystane podczas wyjazdu delegacji Powiatu Kościańskiego do Alzey. Kwota ta 
została zwiększona o brakujące środki w wysokości 3.000 zł. 
Przewodniczący Rady nawiązując do sprawy organizowania spotkań prezydium, na którym 
uczestniczyć mieliby przedstawiciele wszystkich działających Klubów Radnych stwierdził, że 
obecnie działa jeden Klub Radnych, więc wypracuje wspólnie z Przewodniczącym Klubu 
Radnych Forum Demokratycznym formę przekazywania mu wszystkich informacji.  
Radny Jerzy Dolata stwierdził, że opozycja nie jest informowana o wielu działaniach 
podejmowanych przez Starostę i Zarząd Powiatu. Przykładem może być zmiana na 
stanowisku Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami. Następnie poprosił Starostę o przedstawienie przyczyn dokonania zmian 
na tym stanowisku. Ponadto zwrócił uwagę, że przy podziale środków z rezerwy ogólnej na 
dofinansowanie zadań związanych z wypoczynkiem letnim dzieci i młodzieży przekazano 
niewiele środków finansowych. Na inne cele łącznie wydatkowano 130.000 zł. 
Starosta poinformował, że większość tych środków tj. 70.000 zł przeznaczono na zakup 
druków dla Wydziału Komunikacji i Dróg. Natomiast na wypoczynek letni dzieci i młodzieży 
z terenu Powiatu Kościańskiego przeznaczono kwotę 20.000 zł. Zaznaczył, że kwoty na 
wypoczynek letni zapisane w sprawozdaniu są związane ze zwiększeniem wcześniej 
otrzymanego dofinansowania.  
Radny Jerzy Dolata stwierdził, że w sprawozdaniu powinna być informacja o otrzymanych 
wcześniej środkach. 
Starosta nawiązując do sprawy zmian dokonanych na stanowisku Naczelnika Wydziału 
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami powiedział, że zmiany 
związane są z osłabieniem kadrowym Wydziału. Kilka osób przeszło na emeryturę, a jedna 
zrezygnowała z pracy. W związku z tym trzeba było wzmocnić ten Wydział poprzez dobór 
osób, które by tym zadaniom sprostały. Pan Czesław Marcinkowski jest geodetą 
posiadającym uprawnienia geodezyjne, więc zaproponował mu objęcie stanowiska 
Naczelnika Wydziału. Zgodnie z przepisami Naczelnik Wydziału powinien pełnić funkcję 
Geodety Powiatowego kierującego pracą Ośrodka Geodezyjnego. Dotychczas tą funkcję 
sprawował z-ca Naczelnika Wydziału Pan Wiesław Kucharczak, który odszedł na emeryturę. 
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Pani Barbara Jędrowiak obecnie pełni funkcję z-cy Wydziału i zajmuje się sprawami z 
zakresu gospodarki nieruchomościami.  
Radny Jerzy Dolata stwierdził, że o takich sprawach Rada powinna być informowana. 
Radna Urszula Iwaszczuk zaproponowała uhonorować Pana Andrzeja Głydę na sesji Rady 
Powiatu. 
Przewodniczący Rady powiedział, że uczestnicząc w posiedzeniu Zarządu brał udział w akcie 
wręczenia nagrody Panu Karolowi Kopience i jego trenerowi. W dniu dzisiejszym, w imieniu 
Rady, wręczył mu wiązankę kwiatów. Dodał, że formy uhonorowania następnych osób 
zaproponuje Zarząd.  
Radna Urszula Iwaszczuk stwierdziła, że powinno się to odbywać na sesji Rady. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad. 
 
8. Zapytania radnych. 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radych, czy są pytania? Nie było. 
 
9. Program komunikacji drogowej w Powiecie Kościańskim. 
 
Pełnomocnik Starosty do Spraw Integracji Europejskiej Pan Mirosław Woźniak przedstawił 
program komunikacji drogowej w Powiecie Kościańskim. Poinformował, że przygotowano 
kilka projektów, które mają być realizowane w latach 2004 – 2008. Są one zgodne ze strategią 
Powiatu oraz przyjętym planem inwestycyjnym na drogach powiatowych. Zgodnie z przyjętą 
przez Radę Powiatu Kościańskiego Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 
cały obszar społeczno-gospodarczy podzielono na umowne pięć obszarów: gospodarkę, 
przestrzeń, społeczność, ekologię, infrastrukturę. Dla każdego z tych celów wyznaczono trzy 
cele niezbędne, bez których dany obszar życia społeczno-gospodarczego nie ma możliwości 
dalszego rozwoju. Jednocześnie wskazano na trzy cele pierwszorzędne, które powinny 
znacznie przyspieszyć rozwój w danym obszarze. Dodatkowo wskazano na cele drugorzędne, 
które wspierają rozwój, a czas ich realizacji jest zdeterminowany przez wielkość środków 
budżetowych, wielkość dotacji i napływającego kapitału zewnętrznego i rosnącej siły 
inwestycji lokalnych podmiotów gospodarczych. Na podstawie takich zhierarchizowanych 
celów określono priorytety w poszczególnych obszarach życia społeczno-gospodarczego.  
Następnie powiedział, że przygotowane projekty mają być współfinansowane z dwóch 
funduszy unijnych tj. funduszu przedakcesyjnego SAPARD oraz Funduszy Strukturalnych w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach funduszu SAPARD będą 
realizowane trzy projekty. Natomiast z Funduszy Strukturalnych będą realizowane dwa 
projekty. Przed przystąpieniem do omawiania przygotowanych projektów przedstawił krótką 
informację o funduszach przedakcesyjnych, z których Polska mogła korzystać: 
- PHARE 10.920 milionów EURO – środki z tego funduszu przeznacza się na wzmocnienie 

instytucji, jednostek publicznych, zapewnienie prawidłowego stosowania prawa unijnego 
oraz wspieranie inwestycji w dziedzinie społecznej i gospodarczej, 

- ISPA 7.280 milionów EURO – środki z tego funduszu przeznacza się na ochronę 
środowiska i transport, 

- SAPARD 3.640 milionów EURO – środki z tego funduszu przeznacza się na 
dostosowanie strukturalne gospodarstw rolnych, jakości produktów rolno-spożywczych, 
ochronę konsumentów, rozwój obszarów wiejskich, ochronę środowiska i pomoc 
technologiczną. 

Z tych funduszy można korzystać do końca roku 2003. W latach następnych będą 
dofinansowywane zadania rozpoczęte przed 1 stycznia 2004 roku. O środki z funduszu 
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SAPARD złożono 8.500 wniosków, w tym w Województwie Wielkopolskim 1.084. Z terenu 
Powiatu Kościańskiego pochodziło 25 wniosków, w tym 3 wnioski zostały złożone przez 
Zarząd Powiatu na dofinansowanie zadań na drogach powiatowych.  Od  1 stycznia 2004 roku 
Polska będzie mogła korzystać z Funduszy Strukturalnych UE (195 miliardów EURO) oraz 
Funduszu Spójności UE (18 miliardów EURO). Informacja o Funduszach Strukturalnych w 
Polsce stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Następnie przedstawił projekty 
realizowane w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Powiedział, że: 
- pierwszy projekt dotyczy budowy i modernizacji sieci dróg Powiatu Kościańskiego o 

oddziaływaniu regionalnym. Przedmiotem projektu jest budowa, przebudowa i 
modernizacja 113,7 km dróg kategorii powiatowych, łączących siedziby gmin z 
Poznaniem oraz drogą A-5 i autostradą A-2, w tym: budowa 4,0 km, przebudowa 38,4 
km, modernizacja 71,3 km. Celem projektu jest zwiększenie dostępności regionu 
kościańskiego, aktywizacja gospodarcza i społeczna. Koszt zadania określono na 
36.994.000 zł., z tego 26.800.000 zł. pochodzić będzie z Funduszy Strukturalnych UE 
(72,44 %), a 10.194.000 zł. pochodzić będzie z budżetu powiatu (27,56 %). 

- drugi projekt dotyczy budowy i modernizacji dróg istotnych dla systemu 
komunikacyjnego Powiatu Kościańskiego. Przedmiotem projektu jest budowa, 
przebudowa i modernizacja 98,55 km dróg kategorii powiatowej poprawiająca dostępność 
komunikacyjną między gminami Powiatu Kościańskiego, w tym: budowa 15,9 km, 
przebudowa 38,8 km, modernizacja 43,85 km. Celem projektu jest likwidacja 
dysproporcji międzygminnych w zakresie infrastruktury drogowej, zwiększenie szans 
edukacyjnych młodzieży, wypełnienie luki transportowej po likwidacji lokalnych 
przewozów kolejowych. Koszt zadania określono na 37.214.000 zł., z tego 26.600.000 zł. 
pochodzić będzie z Funduszy Strukturalnych UE (71,48 %), a 10.614.000 zł. pochodzić 
będzie z budżetu powiatu (28,52 %). 

Po przedstawieniu powyższych projektów poprosił Pana Kazimierza Dembnego o 
przedstawienie projektów, które będą współfinansowane z funduszu przedakcesyjnego 
SAPARD. 
Pan Kazimierz Dembny poinformował, że Zarząd Powiatu wystąpił o dofinansowanie trzech 
projektów. Są to: 
- projekt dotyczący przebudowy drogi powiatowej Wydorowo-Sierpowo na odcinku 

2.497,5 m. Łączny koszt inwestycji określono na 1.286.500 zł. Z funduszu SAPARD 
pochodzić będzie 630.000 zł., tj. 50 % kosztów kwalifikowanych (kosztów uznawanych 
przez Fundusz), a z budżetu powiatu 656.500 zł. 

-  projekt dotyczący przebudowy drogi powiatowej Bielewo-Bieżyń na odcinku 3.163,5 m. 
Łączny koszt inwestycji określono na 1.286.500 zł. Z funduszu SAPARD pochodzić 
będzie 630.000 zł., tj. 50 % kosztów kwalifikowanych, a z budżetu powiatu 656.500 zł. 

- projekt dotyczący przebudowy drogi powiatowej Zgliniec-Jurkowo na odcinku 1.508,96 
m. Łączny koszt inwestycji określono na 877.800 zł. Z funduszu SAPARD pochodzić 
będzie 437.100 zł., tj. 50 % kosztów kwalifikowanych, a z budżetu powiatu 440.700 zł. 

Następnie nawiązując do wypowiedzi Pana Mirosława Woźniaka powiedział, że I projekt 
finansowany z Funduszy Strukturalnych składa się z 9 szlaków komunikacyjnych, a II projekt 
z 19. 
Pan Mirosław Woźniak poinformował, że decyzja o dofinansowaniu zadań z funduszu 
przedakcesyjnego SAPARD zostanie podjęta jeszcze w tym roku. Dodał, że złożone dość 
sporo projektów, lecz największą szanse mają te, których koszt przekracza 1.000.000 zł. 
Natomiast decyzje o dofinansowaniu zadań z Funduszy Strukturalnych zostaną podjęte w 
roku 2004. 
Przewodniczący Rady zarządził piętnastominutową przerwę. 
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Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Rady wznowił obrady zarządzając dyskusję nad 
przedstawionymi projektami. 
Radny Jerzy Dolata poprosił o przedstawienie informacji o projekcie utworzenia drogi 
szybkiego ruchu.  
Pan Kazimierz Dembny poinformował, że projekt mapy drogi ekspresowej zostanie 
przygotowany po zakończeniu wszystkich uzgodnień.  
Radny Jerzy Dolata zainteresował się, czy są już jakieś zarysy tej drogi. 
Pan Kazimierz Dembny odpowiedział, że jest, ale nie jest upoważniony do jego 
przedstawienia. 
Wicestarosta nawiązując do powyższej sprawy poinformował, że wziął udział w posiedzeniu 
Stowarzyszenia tzw. „Piątka”. Na tym posiedzeniu wybrano Przewodniczącego, którym 
został Pan Rajewski – Przewodniczący Rady Miasta Leszna. W tej chwili dochodzą tylko 
niepokojące informacje tego typu, że droga nr 5 nie będzie drogą ekspresową, co najmniej do 
2012 roku. W pierwszej kolejności będzie robiona droga ekspresowa nr 11, która prowadzi 
trasą Ostrów – Kalisz. Na dzisiaj trudno powiedzieć, czy inwestycja związana z przebudową 
drogi nr 5 na drogę ekspresową będzie realizowana do roku 2012. Na razie zostanie ona 
wyremontowana.  Z tych informacji, które posiada nie można wnioskować, że ta droga będzie 
drogą ekspresową w najbliższym czasie.  
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie Pan Janusz Matyśkiewicz 
powiedział, że chciałby przedstawić najważniejsze szczegóły związane z koncepcją budowy 
drogi ekspresowej. Poinformował, że droga ta, w Powiecie Kościańskim, będzie przebiegała 
po starym śladzie drogi nr 5. Wyjątkiem będzie odcinek, który w połowie drogi pomiędzy 
Kawczynem a Jarogniewicami pójdzie w lewo, ominie Jarogniewice oraz Głuchowo i wejdzie 
spowrotem na drogę nr 5 w Piotrowie. Zmienią się warunki na drodze, ponieważ nie będzie 
wszystkich skrzyżowań, nie będzie takiej dostępności do tej drogi jak jest obecnie. Będą 
węzły: pomiędzy Kawczynem a Jarogniewicami, dwa w Kościanie, jeden w Czaczu oraz dwa 
w Śmiglu.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad.   
 
10. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
10/1/ Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr IV/35/03 z dnia 

04.02.2003 r. 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 r. w 
sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na 2003 rok radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił 
Starostę o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że zmiana dotyczy: 
- zmniejszenia rozchodów przeznaczonych na dotacje z funduszy celowych na 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
sektora finansów publicznych o kwotę 8.000 zł., 

- zwiększenia rozchodów przeznaczonych na unieszkodliwianie odpadów – padliny w 
Zakładzie Utylizacyjnym w Tarnowie Starym o kwotę 8.000 zł. 

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 podjęcie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Nie 
było, więc zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr X/107/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady 
Powiatu Kościańskiego nr IV/35/03 z dnia 04.02.2003 r. w sprawie zestawienia przychodów i 
wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
10/2/ 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. Następnie poprosił Starostę 
o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że zaproponowane w projekcie uchwały zmiany dotyczą: 
1) zwiększenia planowanej dla powiatu kościańskiego części oświatowej subwencji ogólnej 

o kwotę 270.000 zł. Zarząd proponuje dokonać następującego podziału przyznanych 
środków finansowych: 
- kwotę 120.000 zł przeznaczyć na remonty w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez powiat kościański, 
- kwotę 80.000 zł przeznaczyć na zwiększenie rezerwy celowej na zadania oświatowe, 
- kwotę 70.000 zł przeznaczyć na zwiększenie rezerwy ogólnej, 

2) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 23.493 zł na wypłatę 
ekwiwalentów pieniężnych właścicielom zalesionych w 2002 i 2003 roku gruntów 
rolnych, 

3) przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale opieka społeczna, 
kultura fizyczna i sport,        

4) zwiększenia dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Zarząd Powiatowy w 
Kościanie o kwotę 1.200 zł, 

5) zwiększenia planowanych przychodów i wydatków środków specjalnych funkcjonujących 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie w dziale oświata i wychowanie 
oraz edukacyjna opieka wychowawcza,  

6) przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej środków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie kwota 8.000 zł zostaje 
przeniesiona z dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 
na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem środków na kontynuację zadania 
„Unieszkodliwianie odpadów – padliny w zakładzie utylizacyjnym w Tarnowie Starym”. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Ponadto podziękował Staroście za wszystkie działania, które przyczyniły się do otrzymania 
znacznych środków w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.  
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały.  
Radny Jerzy Dolata powiedział, że ma uwagi do zaproponowanego podziału środków w 
ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Stwierdził, że skoro są to środki przeznaczone 



 11 

na cele oświatowe to powinno się je na takie zadania przeznaczyć. Dlatego, też zastanawia go 
propozycja zwiększenia rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 70.000 zł. Zainteresował się, czy 
jest podstawa prawna do takiego rozdysponowania tych środków. 
Starosta poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi finansowania 
jednostek samorządu terytorialnego Powiat uzyskuje dochody z następujących źródeł: 
dochody własne, subwencje i dotacje. Rada może decydować o przeznaczeniu subwencji oraz 
dochodów własnych. Każda część subwencji podobnie jak część drogowa subwencji ogólnej 
może być przeznaczona na inne cele. Następnie zwrócił uwagę, że w tym roku na remonty w 
szkołach wydatkowano około 100.000 zł, a 300.000 zł przeznaczono na wymianę instalacji 
grzewczej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie. W tym roku Zarząd Powiatu 
chciałby sfinansować również remont sanitariatów w tej szkole. Prawdopodobnie konieczna 
będzie wymiana kotła gazowego w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kościanie. W 
związku z powyższym Zarząd Powiatu proponuje środki otrzymane w ramach części 
oświatowej subwencji ogólnej przeznaczyć na:   
- remonty w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat kościański – 

kwota 120.000 zł, 
- zwiększenie rezerwy celowej na zadania oświatowe - kwota 80.000 zł, 
- zwiększenie rezerwy ogólnej – kwota 70.000 zł, 
Radny Jerzy Dolata stwierdził, że taka odpowiedz go nie satysfakcjonuje. Z pisma Ministra 
Finansów wynika, że środki te są przeznaczone na remonty obiektów szkolnych w celu 
usunięcia zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników, więc na ten cel 
powinny być przeznaczone. 
Wicestarosta zwrócił uwagę, że przed decyzją Ministra Finansów wydatkowano już sporo 
środków na remonty obiektów szkolnych w celu usunięcia wielu zagrożeń wynikających z 
decyzji służb sanitarnych oraz straży. 
Radny Jerzy Dolata zgłosił wniosek w sprawie przeznaczenia kwoty 70.000 zł. na remonty w 
szkołach i placówkach oświatowych lub zwiększenie rezerwy celowej oświatowej. 
Wicestarosta poprosił o wskazanie innego źródła finansowego, które pozwoliłoby na 
zrealizowanie zadań rządowych, na które Powiat otrzyma niższe niż zakładano dotacje.  
Radny Jerzy Dolata poprosił o opinię prawną w sprawie możliwości przekazywania środków 
części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększenie rezerwy ogólnej. 
Przewodniczący Rady poprosił radnego Jerzego Dolatę o sprecyzowanie swojego wniosku 
związanego z przeniesieniem środków finansowych. 
Radny Jerzy Dolata zgłosił wniosek w sprawie przeznaczenia kwoty 70.000 zł, zwiększającej 
w projekcie uchwały rezerwę ogólną, na zwiększenie rezerwy celowej na zadania oświatowe.  
Radny Karol Malicki zgłosił wniosek, aby kwotę 70.000 zł podzielić i przeznaczyć na 
zwiększenie rezerwy ogólnej 30.000 zł i rezerwy celowej na zadania oświatowe 40.000 zł.   
Radny Jerzy Dolata wycofał swój wniosek. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
przyjęciem wniosku radnego Karola Malickiego o wprowadzenie zmiany polegającej na 
podzieleniu kwoty 70.000 zł i przeznaczeniu jej na zwiększenie rezerwy ogólnej 30.000 zł i 
rezerwy celowej na zadania oświatowe 40.000 zł.   
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, 13 głosami przeciw, przy  5 
głosach za zaproponowana zmiana została odrzucona. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, 13 głosami za, przy 3 głosach 
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się uchwała nr X/108/03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 7 października 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. 
Uchwała stanowi załącznik nr6 do niniejszego protokołu. 



 12 

10/3/ Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/39/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 
04.02.2003 roku w sprawie ustanowienia Stypendium Starosty Kościańskiego dla 
uczniów i studentów z Powiatu Kościańskiego oraz określenia zasad jego udzielania. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały Nr IV/39/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w 
sprawie ustanowienia Stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu 
Kościańskiego oraz określenia zasad jego udzielania radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Następnie poprosił Starostę o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że zaproponowana zmiana dotyczy zmiany terminu przyznawania 
stypendium na okres:  
- od września do czerwca (dla ucznia), 
- od października do czerwca (dla studenta). 
Powyższa zmiana skutkuje zmianą punkt 8 regulaminu przyznawania stypendium, który 
otrzyma brzmienie: „Uczeń, który rozpoczyna naukę w szkole, może ubiegać się o przyznanie 
stypendium po ukończeniu pierwszego roku nauki.” 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały.  
Radna Mirosława Mueller zainteresowała się skutkami zmian dla przyznanych już 
stypendiów. 
Starosta poinformował, że we wręczanych decyzjach nie został określony okres, na jaki 
zostały stypendia przyznane. Określono jedynie kwotę. W momencie podjęcia tej uchwały 
przyznane stypendia będą wypłacane do czerwca 2004 roku.   
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr X/109/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 
IV/39/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w sprawie ustanowienia 
Stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu Kościańskiego oraz 
określenia zasad jego udzielania została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 
7 do niniejszego protokołu. 
 
10/4/ Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli okresowej przeprowadzonej w 

Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli okresowej przeprowadzonej w Samodzielnym 
Publicznym Zespole 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 podjęcie. 
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji kontrolującej SP 
ZOZ w Kościanie. 
Przewodniczący Komisji Pan Karol Malicki poinformował, że podczas kontroli Komisja 
zgłosiła cztery wnioski o: 
1. zwiększenie dostępności do usług świadczonych w poradniach: kardiologicznej, 

ortopedycznej i urologicznej, 
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2. zwiększenie stopnia wykorzystania sprzętu i aparatury medycznej poprzez wykonywanie 
odpłatnych świadczeń zdrowotnych lub usług dla mieszkańców powiatu, 

3. przeanalizowanie możliwości zwiększenia konkurencyjności cen świadczonych przez SP 
ZOZ badań i usług zdrowotnych, 

4. zwiększenie wykorzystania i dostępności badań świadczonych w pracowni rtg. 
Dodał, że Dyrektor SP ZOZ w Kościanie nie zgłosił żadnych zastrzeżeń do protokołu z 
kontroli oraz sprawozdania, będącego załącznikiem do w/w projektu uchwały. 
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 
Dyrektor SP ZOZ w Kościanie Pan Zbigniew Szewczyk powiedział, że ustosunkuje się do 
przedstawionych wniosków. 
Powiedział, że wymienione w punkcie pierwszym poradnie nalezą do najbardziej 
poszukiwanych specjalizacji. Jeżeli kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia pozwoli na 
zatrudnienie dodatkowych specjalistów to tak się stanie. Nawiązując do drugiego wniosku 
powiedział, że gabinety prywatne wyposażone są w sprzęt i aparaturę medyczną i one 
wykonują badania odpłatnie wszystkim zainteresowanym. Osoby, które chcą mieć wykonane 
badanie bezpłatne muszą czekać na swoją kolej. Z tego wynika, że szpital świadcząc usługi 
odpłatnie niewiele zarobi. Ponadto dodał, że NFZ zabrania przyjmowania pieniędzy za 
świadczone usługi. Pracownia rtg jest czynna do godziny 22.00. Trudniej jest w dni wolne od 
pracy. Wtedy jednak w razie konieczności wzywana jest osoba, która pełni dyżur pod 
telefonem i ona wykonuje potrzebne badanie. Natomiast w usg wyposażone są izba przyjęć 
oraz oddział chirurgiczny, więc nie ma problemu z wykonaniem badania. Zaznaczył, że 
lekarze mający dyżury na tych oddziałach zostali przeszkoleni w zakresie obsługi usg. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Nie 
było, więc zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr X/110/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 października 2003 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
kontroli okresowej przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu. 
 
10/5/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgodny na zrzeczenie się przez Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie własności nieruchomości. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie wyrażenia zgodny na zrzeczenie się przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie własności nieruchomości radni otrzymali przed sesją. Następnie 
poprosił Starostę o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że uchwała dotyczy nieruchomości usytuowanej w Śmiglu przy ul. 
Skarżyńskiego 6. Nieruchomość ta decyzją Wojewody Wielkopolskiego została przekazana 
na własność Powiatu Kościańskiego. Jednak wartość budynku Przychodni Rejonowej oraz 
kotłowni przy ul. Skarżyńskiego 6 w Śmiglu została ujęta w funduszu założycielskim 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. Natomiast działka, na 
której położony jest budynek Przychodni, oznaczona numerem 578, KW 46431, stanowi 
własność Powiatu Kościańskiego. W celu uregulowania stosunków własności SP ZOZ 
wyraził wolę zrzeczenia się nieruchomości zabudowach budynkiem Przychodni Rejonowej 
oraz kotłownią, położnych w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego 6, co Rada Społeczna Zespołu 
zaopiniowała pozytywnie. Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 
zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej może być dokonane przez zakład na zasadach określonych przez organ, 
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który zakład utworzył. Przepisy art. 16 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowią, że 
państwowa lub samorządowa osoba prawna może zrzec się własności lub użytkowania 
wieczystego nieruchomości odpowiednio na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego. Z chwilą zrzeczenia się nieruchomość staje się przedmiotem własności albo 
przedmiotem użytkowania wieczystego tej jednostki samorządu terytorialnego. Równocześnie 
przepis § 3 ust. 1 uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XIX/129/2000 w sprawie zasad 
zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej wskazuje, że zbycie (oraz wydzierżawienie lub wynajęcie 
nieruchomości na okres powyżej 3 lat) wymaga zgody Rady Powiatu.   
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony 
projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. 
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr X/111/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 października 2003 roku w sprawie wyrażenia zgodny na 
zrzeczenie się przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie 
własności nieruchomości została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu. 
 
10/6/ Uchwała w sprawie wyłączenia nieruchomości z funduszu założycielskiego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie wyłączenia nieruchomości z funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie radni otrzymali przed sesją. Następnie poprosił 
Starostę o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że projekt tej uchwały jest konsekwencją podjęcia uchwały nr 
X/111/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 7 października 2003 roku w sprawie wyrażenia 
zgodny na zrzeczenie się przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie własności nieruchomości. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony 
projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Nie 
było, więc zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr X/112/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 października 2003 roku w sprawie wyłączenia nieruchomości 
z funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
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Kościanie została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu. 
 
10/7/ Uchwała w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego 

położonego w Kościanie na os. Jagiellońskim. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego położonego w Kościanie na 
os. Jagiellońskim radni otrzymali przed sesją. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu. Następnie poprosił Starostę o przedstawienie powyższego projektu 
uchwały. 
Starosta poinformował, że lokal użytkowy o powierzchni 301m2 w budynku położonym w 
Kościanie na os. Jagiellońskim 51 – 53 stanowi własność Powiatu Kościańskiego. Lokal ten 
został wydzierżawiony trzem podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą związaną z 
ochroną zdrowia na okres od 1 sierpnia 2001 roku do 31 lipca 2004 roku, tj.: Niepublicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej „PULS” sp. c. z Kościana, Zespołowi Położnych 
Środowiskowo-Rodzinnych „VITA” sp. c. z Kościana oraz Indywidualnej Praktyce 
Lekarskiej – Renata Jarczyńska –Kaczmarek Stomatolog. Powyższe podmioty zwróciły się do 
Zarządu Powiatu o potwierdzenie możliwości najmu lokalu co najmniej na cały rok 2004. 
Gwarancja najmu na cały rok 2004 jest jednym z niezbędnych, wymaganych warunków 
podpisania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej. Zarząd Powiatu po dokładnym przeanalizowaniu całej sprawy podjął decyzję, iż 
powyższy lokal będzie dzierżawił. W związku z powyższym proponuje wynająć powyższy 
lokal w drodze bezprzetargowej obecnym najemcom na czas nieokreślony, co pozwoli im na 
pewną stabilizację.  
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że chciałby zgłosić wniosek, pozytywnie zaopiniowany 
przez Komisję, o wprowadzenie zmiany do projektu uchwały związanej z dopisaniem 
nieruchomości położonej w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego 6. Powyższa zmiana wynika ze 
złożonego wniosku przez Przychodnię Lekarza Rodzinnego s. c. ze Śmigla. Po zmianie tytuł 
uchwały otrzymałby brzmienie: „w sprawie: wynajęcia w drodze bezprzetargowej lokali 
użytkowych położonych w Kościanie na os. Jagiellońskim i w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego 
6”. Natomiast § 1 otrzymałby brzmienie: „Przeznacza się do wynajęcia w drodze 
bezprzetargowej na czas nieokreślony: 
1. lokal użytkowy o pow. 301 m2 położony w Kościanie na os. Jagiellońskim w budynku 51 

– 53 zapisany w księdze wieczystej Kw nr 41388 stanowiący własnościowe spółdzielcze 
prawo do lokalu użytkowego z przeznaczeniem na cele ochrony zdrowia, 

2. lokal użytkowy o pow. 422 m2, położony w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego nr 6 zapisany 
w księdze wieczystej Kw nr ..... stanowiący własność Powiatu Kościańskiego na cele 
ochrony zdrowia.” 

Radca Prawny Pani Halina Bartkowiak zaproponowała, aby § 1 otrzymał brzmienie: 
„Przeznacza się do wynajęcia  w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony na cele 
ochrony zdrowia lokal: 
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1/ użytkowy o pow. 301 m2, położony w Kościanie na os. Jagiellońskim w budynku 51 – 53 
zapisany w księdze wieczystej Kw nr 41388 stanowiący własnościowe spółdzielcze prawo 
do lokalu użytkowego,    

2/ użytkowy o pow. 422 m2, położony w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego nr 6 zapisany w 
księdze wieczystej Kw nr ...... stanowiący własność Powiatu Kościańskiego.”. 

Radny Karol Malicki zwrócił uwagę, że spółki złożyły wnioski o przedłużenie umowy najmu 
na następny rok. W związku z powyższym zaproponował wynająć powyższe lokalne na czas 
określony np. na 6 lat.  
Starosta poinformował, że we wnioskach proszono o przedłużenie umowy na co najmniej 1 
rok. W związku z tym Zarząd Powiatu proponuje czas nieokreślony. Po podjęciu tej uchwały 
przez Radę Zarząd Powiatu określi wszystkie warunki najmu. 
Radny Karol Malicki wycofał swoją propozycję. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pana Grzegorza Ratajczaka. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, wniosek Przewodniczącego 
Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego został przyjęty 
jednogłośnie. Po zmianie: 
1. Tytuł uchwały otrzymał brzmienie: „w sprawie: wynajęcia w drodze bezprzetargowej 

lokali użytkowych położonych w Kościanie na os. Jagiellońskim i Śmiglu przy ul. 
Skarżyńskiego nr 6”. 

2. § 1 uchwały otrzymał brzmienie: „„Przeznacza się do wynajęcia  w drodze 
bezprzetargowej na czas nieokreślony na cele ochrony zdrowia lokal : 
1) użytkowy o pow. 301 m2, położony w Kościanie  na os. Jagiellońskim  w budynku 51 

– 53  zapisany w księdze wieczystej Kw nr 41388 stanowiący własnościowe 
spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,    

2) użytkowy o pow. 422 m2, położony w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego nr 6 na 
działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 578 o pow. 0,0963 ha zapisanej w 
księdze wieczystej Kw nr 46411 i 579/1 o pow. 0.0360 ha zapisany w księdze 
wieczystej Kw nr  23584 stanowiące własność Powiatu Kościańskiego.”. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr X/113/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 października 2003 roku w sprawie wynajęcia w drodze 
bezprzetargowej lokali użytkowych położonych w Kościanie na os. Jagiellońskim i Śmiglu 
przy ul. Skarżyńskiego nr 6 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu. 
 
11. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2002 rok. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił informację o złożonych przez radnych Rady Powiatu 
Kościańskiego oświadczeniach majątkowych. Informacja stanowi załącznik nr 13 do 
niniejszego protokołu. Następnie zapytał o pytania i wnioski do przedstawionej informacji. 
Nie było, więc o zabranie głosu poprosił Starostę. 
Starosta przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przez członków 
Zarządu Powiatu Kościańskiego, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, kierowników 
jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające, członka organu zarządzającego 
powiatową osobą prawną, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 
Kościańskiego. Informacja stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionej informacji. Nie było, 
więc zaproponował przejść do następnego punktu obrad. 
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12. Odpowiedzi na zapytania. 
 
Przewodniczący Rady, w związku z tym, iż nie było zapytań zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad.  
 
13. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący Rady zapytał o wnioski i oświadczenia radnych. 
Radny Karol Kopienka podziękował Zarządowi Powiatu za docenienie jego wyników 
osiągniętych podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Trójboju Siłowym w Kościanie. 
Podziękował również Radzie Powiatu za otrzymaną wiązankę. Dodał, że jest szkoda, iż 
niektórzy zamiast widzieć wyniki dopatrują się innych celów. Zaznaczył, że inne osoby 
osiągające sukcesy w sporcie zostaną również przez Radę i Zarząd uhonorowane. 
Więcej wniosków i oświadczeń nie było, więc Przewodniczący Rady zaproponował przejść 
do następnego punktu obrad.  
 
14. Zakończenie. 

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

 
 

Przewodniczący Rady 
 

Edward Strzymiński 
Protokolant: 
Łukasz Postaremczak 
 
Joanna Napierała 
 
 
 
 
 
 


