
PROTOKÓŁ NR XIII/03 
 
 
z XIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2003 r. w sali 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 16.00 do 
16.50.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
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. 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 usprawiedliwił radny Paweł Kaczmarek. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego protokołu. 
 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
   
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu 
posiedzenia XIII sesji otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały związane z 
problematyką posiedzenia. Następnie zapytał o wnioski do przedstawionego porządku obrad. 
Nie było, więc przystąpił do realizacji porządku obrad obejmującego: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu z XII sesji Rady Powiatu. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
6. Zapytania radnych. 
7. Informacja o działalności stowarzyszeń kultury, kultury fizycznej i sportu na terenie 

powiatu kościańskiego. 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:  

1) zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na rok 2004. 

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

9. Odpowiedzi na zapytania. 
10. Wnioski i oświadczenia radnych. 
11. Zakończenie sesji. 
 
3. Przyjęcie protokółu z XII sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z XII sesji Rady Powiatu się zapoznał          
i stwierdza, iż odzwierciedla on w pełni przebieg obrad poprzedniej sesji. Zgodnie z § 38 pkt 
4 Statutu Kościańskiego zarządził głosowanie nad jego przyjęciem bez odczytywania.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, protokół z XII sesji Rady 
Powiatu Kościańskiego został przyjęty jednogłośnie. 
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4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie 
międzysesyjnym.  

 
Przewodniczący Rady poinformował, że informację o jego czynnościach w okresie 
międzysesyjnym radni otrzymali w materiałach do sesji. Informacja stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. Następnie zapytał o pytania i wnioski do złożonego sprawozdania. 
Wobec braku głosów w dyskusji zaproponował przejść do następnego punktu obrad. 
 
5. 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 nawiązując do podjętej uchwały nr 49/168/03 w sprawie powołania 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach zainteresowała się, czy Zarząd 
zrezygnował z ogłoszenia konkursu na to stanowisko. 
Starosta odpowiedział, że tak. Pani Kinga Merchel, która w DPS  w Mościszkach wykonuje 
zdania psychologa przez pewien okres czasu pełniła obowiązki dyrektora. Po pozytywnej 
ocenie działań podjętych przez Panią Kingę Merchel w okresie próbnym Zarząd Powiatu 
postanowił powołać ją na stanowisko dyrektora DPS w Mościszkach.   
Wobec braku dalszych pytań i wniosków Przewodniczący Rady zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad. 
 
6. Zapytania radnych. 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radych, czy są pytania?  Wobec braku pytań i wniosków 
zaproponował przejść do następnego punktu obrad. 
 
7. Informacja o działalności stowarzyszeń kultury, kultury fizycznej i sportu na terenie 

powiatu kościańskiego. 
 
Przewodniczący Rady powiedział, że informacja o działalności stowarzyszeń kultury, kultury 
fizycznej i sportu na terenie powiatu kościańskiego, którą radni otrzymali w matariałach do 
sesji, była przedmiotem obrad Komisji Spraw Społecznych. Informacja stanowi załącznik nr 
4 do niniejszego protokołu. Następnie o przedstawienie powyższej informacji poprosił 
Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. 
Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych przedstawiła informację o działalności 
stowarzyszeń kultury, kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu kościańskiego 
przygotowaną m.in. na podstawie ankiet wysłanych do 60 stowarzyszeń. Poinformowała, że 
wypełnione ankiety przesłały 32 stowarzyszenia. Przygotowana informacja składa się z trzech 
części:  
1. Stowarzyszenia kultury fizycznej. 
2. Stowarzyszenia, których celem statutowym jest realizacja zadań z zakresu kultury. 
3. Nadzór Starosty nad stowarzyszeniami. 
Powiedziała, że z zebranych informacji wynika, iż prawie każdy ankietowany klub deklaruje 
organizację imprez otwartych. Większość prowadzi regularne zajęcia z dziećmi i młodzieżą. 
Ponad połowa klubów opiera swoje działania na pracy społecznej członków, nie wypłacając 
wynagrodzenia za prowadzenie zajęć. 2/3 nie płaci lub częściowo zwolniona jest z opłat za 
korzystanie z obiektów i pomieszczeń (w szczególności UKS-y). Działalność klubów jest 
najczęściej prowadzona w obrębie własnej gminy, o czym świadczy ocena współpracy i 
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pomocy finansowej ze strony samorządów. Szansę dla rozwoju swojej działalności 
stowarzyszenia upatrują w posiadanych możliwościach kadrowych i w zainteresowaniu dzieci 
i młodzieży uczestniczeniem w zajęciach. Zagrożeniem wskazanym przez większość 
ankietowanych może być malejąca ilość środków publicznych i coraz większe trudności w 
pozyskaniu sponsorów na działalność sportową. Według ankietowanych we współpracy 
samorządów z organizacjami pozarządowymi najważniejsza jest wymiana informacji o 
kierunkach działań i możliwościach uzyskania środków finansowych. Dodała, że w 
przygotowanym materiale zwarto informacje o planowanych wydatkach na kulturę fizyczną i 
kulturę samorządów gminnych z terenu powiatu w 2003 roku, planowanych wydatkach na 
kulturę fizyczną i sport oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego powiatu 
kościańskiego w latach 1999 – 2003. Zaznaczył, że informacji o wydatkach ma kulturę i 
kulturę fizyczną nie przekazał Urząd Miasta Kościana. W zakresie nadzoru nad 
stowarzyszeniami Starosta może: 
1. żądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania 

członków, 
2. żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień, 
3. wystąpić do sądu o nałożenie grzywny na stowarzyszenie, które nie udziela niezbędnych 

wyjaśnień lub nie dostarcza w wyznaczonym terminie odpisów uchwał walnego zebrania 
członków, 

4. w przypadku naruszania przez stowarzyszenie postanowień statutu wystąpić do 
stowarzyszenia o usunięcie w wyznaczonym terminie nieprawidłowości, udzielić 
ostrzeżenia władzom stowarzyszenia, wystąpić do sądu o nałożenie grzywny na 
stowarzyszenie, 

5. wystąpić do sądu z wnioskiem o udzielenie upomnienia władzom stowarzyszenia, 
6. wystąpić do sądu z wnioskiem o uchylenie niezgodnej z prawem lub statutem uchwały 

stowarzyszenia, 
7. wystąpić z wnioskiem do sądu o rozwiązanie stowarzyszenia, jeżeli jego działalność 

rażąco narusza prawo albo postanowienia statutu i nie ma warunków do przywrócenia 
działalności zgodnej z prawem lub statutem, 

8. wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie kuratora, jeżeli stowarzyszenie nie posiada 
zarządu zdolnego do działań prawnych, 

9. wystąpić do sądu z wnioskiem o rozwiązanie stowarzyszenia, w razie gdy zmniejszyła się 
liczba jego członków poniżej liczby wymaganych do jego założenia albo stowarzyszenie 
nie posiada władz i nie ma warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż rok 

Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawioną sprawą. 
Radna Urszula Iwaszczuk zwróciła uwagę, że w informacji wystąpił błąd, ponieważ gdy się 
doda 6 do 3 wychodzi 9, a nie 8 jak zostało to zapisane w przygotowanym materiale. 
Radny Karol Malicki powiedział, że z uzyskanej informacji wiadomo, iż ankiety oddały 32 
stowarzyszenia. W związku z powyższym zainteresował się, czy pozostałe stowarzyszenia 
muszą je również przesłać. 
Pani Sylwia Sałacka powiedziała, że Starostwo wystąpiło do 60 stowarzyszeń. W momencie 
przygotowywania tej informacji napłynęła określona liczba ankiet. Na tej podstawie 
przygotowano tą informację. Zaznaczyła, że po przygotowaniu tej informacji ankiety nadal 
napływały. Jeżeli Wysoka Rada sobie zażyczy to Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 
przygotuje informację obejmującą te stowarzyszenia. 
Przewodniczący Rady nawiązując do wypowiedzi radnego Karola Malickiego powiedział, że 
jest to sygnał mówiący o aktywności poszczególnych stowarzyszeń.  
Starosta poinformował, że chciałby zwrócić uwagę na planowane wydatki budżetu powiatu 
przeznaczane w latach 1999 – 2003 na kulturę, które wykazują wyraźną tendencję rosnącą. 
Pokazuje to pewne priorytety, które przyjęto do realizacji. Sprawy z zakresu kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego związane z terenem Powiatu Kościańskiego są zadaniami bardzo 
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ważnymi. Przedstawione wykresy są tego odzwierciedleniem. Sprawy z zakresu ochrony 
dziedzictwa narodowego są bardzo istotne i w tym kierunku Zarząd pragnie prowadzić swoje 
działania. Zarząd chce w zdecydowany sposób chronić to co stanowi dziedzictwo kulturowe 
Powiatu Kościańskiego, dorobek pokoleń. W tym celu został powołany Zespół do Spraw 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Powiatu Kościańskiego. W jego skład wchodzą osoby 
prowadzące działania zmierzające do zachowania pamięci o dorobku kulturowym i 
dziedzictwie Powiatu Kościańskiego oraz społeczności, która na jego terenie mieszka i przez 
wiele wieków mieszkała. Zespół zajmie się opracowaniem koncepcji konserwacji pomników 
na terenie Powiatu, których stan techniczny nie jest najlepszy. Korzystają ze środków 
Funduszu Pracy Zarząd chce stworzyć możliwość zatrudnienia osób bezrobotnych oraz 
wygospodarować w budżecie odpowiednie środki potrzebne na zakup niezbędnych 
materiałów budowlanych. Przy pomocy tych osób chce dokonać gruntownego odnowienia 
miejsc pamięci narodowej na terenie Powiatu Kościańskiego. Myśli, że do tych działań 
włączą się władze gminne i wspólnymi siłami uda się zachować wszystkie miejsca pamięci 
narodowej Powiatu Kościańskiego dla następnych pokoleń.  
Przewodniczący Rady powiedział, że na terenie Powiatu Kościańskiego działają dwie duże 
organizacje. Są to Rada Powiatowa Ludowych Zespołów Sportowych, którego 
Przewodniczącym jest Pan Jarosław Donaj oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, 
któremu on przewodniczy. Organizacje te zajmują się organizacją masowych imprez 
sportowych dla dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich. W tym 
roku SZS obchodził 50-lecie istnienia. Uroczystości z tym związane odbyły się na szczeblu 
powiatowym - w mieście Kościanie oraz na szczeblu wojewódzkim. Podczas prezentacji 
materiałów o działalności Związku na szczeblu wojewódzkim przedstawiono Kalendarz 
Imprez Sportowych przygotowany przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w 
Kościanie. Wtedy też zaproponowano powiatowym szkolnym związkom sportowym z 
województwa wielkopolskiego przygotowanie podobnych kalendarzy. Działalność Związku 
wspierana jest przez Powiat Kościański. Na podstawie podpisanego porozumienia Związek 
otrzymuje określone środki finansowe z budżetu powiatu. Zapewnia to organizację imprez 
sportowych dających możliwość startu dzieciom na różnych szczeblach. Związek wspiera 
również imprezy otwarte mające charakter ponadgminny, organizowane przez szkoły. 
Następnie zapytał o inne głosy w dyskusji. Nie było, więc zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad.  
 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
8/1/ Uchwała w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na rok 2004 radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że podjęcie powyższej uchwały wynika z przepisów, które nakładają 
na Radę Powiatu obowiązek przyjęcia do dnia 15 stycznia 2004 roku planu przychodów i 
wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004. 
Zwrócił uwagę, że przy nowelizacji przepisów związanych z ustaleniem procedury prac na 
budżetem jednostek samorządu terytorialnego nie zmieniono zapisów związanych z tą 
kwestią. Zaznaczył, że projekt uchwały jest zgodny z załącznikiem do projektu uchwały Rady 
Powiatu Kościańskiego w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na rok 2004. Uchwała 
sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
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Gospodarki Wodnej na rok 2004 była zwykle podejmowana przy uchwalaniu budżetu 
powiatu. W tym przypadku będzie jednak inaczej, gdyż Rada musi dostosować się do 
obowiązujących przepisów.  
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 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Nie było, 
więc zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania w którym udział wzięło 16 radnych, uchwała nr XIII/129/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zestawienia przychodów i 
wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
8/2/  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 przed sesją. Następnie poprosił o przedstawienie 
powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że w załączniku Nr 5 do projektu uchwały proponuje się wprowadzić 
zmiany związane z uszczegółowieniem zakresu robót na drogach powiatowych nr 21138 
Wydorowo - Sierpowo oraz 21157 (wcześniej zapisano 21137) Bielewo – Bieżyń. Zaznaczył, 
że wprowadzone zmiany nie wpłyną na zmianę kosztów w/w robót. Następnie poprosił 
Skarbnika Powiatu o przedstawienie kolejnych zmian zaproponowanych w przygotowanym 
projekcie uchwały. 
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch poinformowała, że: 
1. W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego i przejęciem przez Powiat na własność 

Przychodni Rejonowej w Śmiglu w czerwcu br. zwiększa się plan dochodów powiatu 
kościańskiego o kwotę 22.621 zł z tytułu najmu lokali użytkowych. Jednocześnie 
zmniejsza się planowane dochody własne powiatu z tytułu odsetek od środków 
zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu o kwotę 11.535 zł celem 
dostosowania planowanych wpływów z tego tytułu do przewidywanego wykonania. 
Łącznie planowane dochody rosną o kwotę 11.086 zł. Po stronie wydatków kwota 6.086 
zł zostaje przeznaczona na zwrot podatku od w/w nieruchomości zapłaconego przez SP 
ZOZ w Kościanie, a kwota 5.000 zł zwiększa rezerwę ogólną. 

2. Na podstawie przedłożonych wniosków przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w 
Kościanie oraz Dyrektora Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie dokonano 
zmian w planie przychodów i wydatków środków specjalnych. W dziale 600 – Transport i 
łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, kwota 20.000 zł zaplanowana na 
zakup materiałów (§4210) zostaje wydatkowana na profilowanie dróg powiatowych 
(§4300), natomiast w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80134 – Szkoły 
zawodowe specjalne kwota 100 zł zapisana w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
zostaje przesunięta do §4430 – Różne opłaty i składki celem opłacenia składki 
ubezpieczenia OC Szkoły. 

3. Na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o nr 
DR.III-6010/46/03 z dnia 15.12.2003 r. zwiększony zostaje plan przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 
6.600 zł. Przyznana dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych została przeznaczona 
na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania informatycznego niezbędnego do 
prowadzenia ewidencji gruntów. 
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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 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Nie było, 
więc zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania w którym udział wzięło 16 radnych, uchwała nr XIII/130/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 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 6 do niniejszego protokołu. 
 
9. Odpowiedzi na zapytania. 
 
Przewodniczący Rady, w związku z brakiem pytań, zaproponował przejść do następnego 
punktu obrad.  
 
10. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu dzisiejszym przekazał wszystkim radnym 
kalendarze na rok 2004. Następnie powiedział, że w styczniu Komisje Rady winny przystąpić 
do prac nad zaopiniowaniem projektu budżetu powiatu kościańskiego na rok 2004. Komisja 
Spraw Społecznych oraz Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego 
do dnia 15 stycznia 2004 roku powinny sformułować swoje wnioski, które zostaną 
przekazane Komisji Budżetu i Finansów. Komisja ta na swoim posiedzeniu, w którym udział 
wezmą Przewodniczący Komisji merytorycznych, do dnia 30 stycznia 2004 roku wypracuje 
ostateczne wnioski. Wnioski te za jego pośrednictwem zostaną przekazane Zarządowi 
Powiatu. Ponadto poprosił radnych o przygotowanie propozycji do planów pracy 
poszczególnych Komisji Rady. Następnie zapytał o inne wnioski i oświadczenia radnych. 
Wobec braku wniosków i oświadczeń złożył wszystkim obecnym oraz ich rodzinom życzenia 
noworoczne i zaproponował przejść do następnego punktu obrad.  
 
11. Zakończenie. 

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

 
 

Przewodniczący Rady 
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