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PROTOKÓŁ NR XIV/04 
 
z XIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 17 lutego 2004 r. w sali 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 do 
20.05.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
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, 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 Kazimierz Dembny, radny Ryszard Fornalik i radny Bernard Turski. 
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 XIV sesji otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały związane z 
problematyką posiedzenia. Następnie zapytał o wnioski do przedstawionego porządku obrad.  
Wicestarosta, w imieniu Zarządu Powiatu Kościańskiego, zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku 
obrad punktu: 
• 8/3 związanego z podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie utworzenia 

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Uzupełniającego w 
Kościanie, 

• 8/4 związanego z podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie utworzenia 
Technikum Uzupełniającego w Nietążkowie. 

Powyższy wniosek umotywował koniecznością zaopiniowania w/w projektów uchwał przez 
organ nadzoru tj. Kuratorium Oświaty. Zaznaczył, że procedura związana z opiniowaniem 
powyższych projektów uchwał została ustanowiona po ich przyjęciu przez Zarząd Powiatu. 
Wobec braku innych głosów i wniosków Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
przyjęciem zgłoszonych zmian. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, wniosek Zarządu Powiatu 
Kościańskiego o zdjęcie z porządku obrad punktu 8/3 związanego z podjęciem uchwały Rady 
Powiatu Kościańskiego w sprawie utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 
oraz Technikum Uzupełniającego w Kościanie został przyjęty jednogłośnie. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, wniosek Zarządu Powiatu 
Kościańskiego o zdjęcie z porządku obrad punktu 8/3 związanego z podjęciem uchwały Rady 
Powiatu Kościańskiego w sprawie utworzenia Technikum Uzupełniającego w Nietążkowie 
został przyjęty jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad po wprowadzonych zmianach obejmujący: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu z XIII 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. 
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7. Zapytania radnych. 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:  

1) budżetu powiatu kościańskiego na rok 2004, 
2) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2004”, 
3) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2003 

rok, 
4) ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych dla których 

zarządcą jest Powiat Kościański na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu, 

5) udzielenia pomocy finansowej gminie Śmigiel, 
6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2004 rok, 
7) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju 

Gospodarczego na 2004 rok, 
8) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2004 rok, 
9) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 

2003 roku. 
9. Odpowiedzi na zapytania. 
10. Wnioski i oświadczenia radnych. 
11. Zakończenie sesji. 
 
3. Przyjęcie protokółu z XIII sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z XIII sesji Rady Powiatu się zapoznał          
i stwierdza, iż odzwierciedla on w pełni przebieg obrad poprzedniej sesji. Następnie 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 XIII sesji Rady 
Powiatu Kościańskiego został przyjęty jednogłośnie. 
 
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 poprosił o zgłaszanie pytań i wniosków do złożonego 
sprawozdania. Wobec braku głosów w dyskusji zaproponował przejść do następnego punktu 
obrad. 
 
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 3 
do niniejszego protokołu. Następnie poprosił o zgłaszanie pytań i wniosków 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 
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załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Następnie poprosił o zgłaszanie pytań i wniosków do 
złożonego sprawozdania.  
Radna Urszula Iwaszczuk poprosiła o więcej informacji na temat rozstrzygniętego przetargu 
na wyłonienie wykonawcy projektu „Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół 
Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie”. 
Radny Jerzy Dolata: 
1) poprosił o bliższe informacje na temat uchwał Zarządu Powiatu Kościańskiego: 
• nr 52/175/03 w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2003, 
• nr 52/176/03 w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień, 
• nr 53/177/03 w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2003, 
• nr 53/178/03 w sprawie zmian w planie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 

rok 2003, 
• nr 56/190/04 w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie budynku w granicy 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kościańskiego. 
2) zainteresował się, czy uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego:  
• nr 55/185/04 w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Śmiglu przy ul. Farnej 

przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu na okres do 3 lat, 
• nr 56/189/04 w sprawie zmiany uchwały nr 55/185/04 z dnia 21 stycznia 2004 roku 

dotyczącej wykazu nieruchomości położonej w Śmiglu przy ul. Farnej przeznaczonej do 
wydzierżawienia w drodze przetargu na okres do 3 lat, 

dotyczą tej samej nieruchomości. Ponadto poprosił o dodatkowe informacje na temat tej 
nieruchomości. 
Wicestarosta Pan Michał Jurga poinformował, że przetarg na wyłonienie wykonawcy 
projektu „Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii 
Konopnickiej w Kościanie” rozstrzygnięto na korzyść firmy, którą kieruje Pani Izabela 
Wrześniewska. Firma ta powyższe zadanie wykona za 73.200 zł. Drugi oferent, firma z 
Leszna zadanie to chciała wykonać za 99.500 zł. Zaznaczył, że firma COMPLEX – 
PROJEKT s. c. z Kościana ma doświadczenie w projektowaniu tego typu obiektów. 
Projektowała obiekty sportowe mi in. w Oborzyskach i Jerce. Dodał, że jest to firma znana na 
rynku kościańskim. 
Starosta Pan Andrzej Jęcz: 
1) Poinformował, że zmiany w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2003 wprowadzane 

uchwałami Zarządu są zmianami porządkowymi polegającymi na przeniesieniach 
środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.  Zaznaczył, że propozycje tych 
zmian przedstawiają naczelnicy Wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych 
powiatu, a Zarząd Powiatu poprzez podjecie uchwał je sankcjonuje.  

2) Powiedział, że uchwały nr 55/185/04 i nr 56/189/04 dotyczą tej samej nieruchomości 
położonej w Śmiglu przy ul. Farnej. Jest to nieruchomość zabudowana o powierzchni 
około 480 m2. Pierwszą uchwałą ustalono stawkę dzierżawy w wysokości 3 zł/m2. W 
związku z brakiem odzewu na przedstawioną propozycję Zarząd powyższą stawkę 
obniżył do kwoty 0,30 zł/m2. Dodał, że Gmina Śmigiel w rejonie tej nieruchomości 
planuje stworzyć teren rekreacyjny. W związku z powyższym postanowiono powyższą 
nieruchomość wydzierżawić. Jeżeli Gmina Śmigiel podejmie działania związane z 
utworzeniem w/w terenu Zarząd Powiatu będzie mógł wystąpić do Rady z ewentualnym 
wnioskiem o oddanie tej nieruchomości w/w Gminie. Zaznaczył, że nieruchomość 
Powiatu sąsiaduje z nieruchomościami prywatnymi i Gmina tworząc teren rekreacyjny 
będzie musiała je odkupić od ich właścicieli. Zarząd Powiatu nie chciał jednak hamować 
działań Gminy Śmigiel, więc powyższą nieruchomość postanowił wydzierżawić na okres 
do 3 lat. 
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3) Nawiązując do uchwały nr 56/190/04 powiedział, że prywatny inwestor zwrócił się do 
Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na pobudowanie parterowego pawilonu 
handlowego na działce położonej w Kościanie przy ul. Śmigielskiej stanowiącej własność 
Powiatu Kościańskiego. Zarząd po otrzymaniu pozytywnej opinii Dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie wyraził zgodę na pobudowanie w/w obiektu. 
Zaznaczył, że budynek ma być parterowy, a ściana musi być pełna, bez otworów 
okiennych i drzwiowych. 

Przewodniczący Rady zapytał radnego Jerzego Dolatę, czy przedstawione informacje są 
wyczerpujące? 
Radny Jerzy Dolata odpowiedział, że chciałby otrzymać na piśmie informację na temat 
nieruchomości położonej w Śmiglu przy ul. Farnej. 
Radna Urszula Iwaszczuk nawiązując do uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego nr 
54/180/04 w sprawie wykazu pomieszczeń w budynku Przychodni Rejonowej w Śmiglu przy 
ul. Skarżyńskiego nr 6 przeznaczonych do wynajęcia zainteresowała się dysproporcjami przy 
ustalonych stawkach za najmowane pomieszczenia w w/w budynku. Uchwałą ustalono 
stawkę najmu pomieszczeń na parterze i I piętrze budynku na 10 zł/m2 oraz stawkę najmu 
pomieszczeń w piwnicy budynku na 4 zł/m2. Natomiast SP ZOZ w Kościanie ma płacić 
czynsz w wysokości 1 zł/m2.  
Starosta zwrócił uwagę, że powyższą sprawę omówił na posiedzeniu Komisji Spraw 
Społecznych. 
Radna Urszula Iwaszczuk odpowiedziała, że na Komisji mówiono, iż jest to propozycja 
stawek przedstawiona w wykazie, który miał „wisieć” przez okres 21 dni. Termin ten minął, a 
Zarząd nie podjął decyzji o ich zmniejszeniu. 
Starosta poinformował, że budynek przychodni w Śmiglu pełni funkcję obiektu, w którym 
realizowane są usługi zdrowotne przez kilka podmiotów. Są to w większości podmioty 
prywatne. Swoje zadania w tym budynku świadczy również SP ZOZ w Kościanie. Powiat 
Kościański jest organem założycielskim i odpowiada za prowadzenie tej jednostki. Zarząd 
Powiatu ustalił stawkę dzierżawy za zajmowane przez SP ZOZ w Kościanie pomieszczenia w 
wysokości 1 zł + VAT, ponieważ przepisy nie pozwalają na całkowite zwolnienie tej 
jednostki. Zwrócił uwagę, że ustalenie dla SP ZOZ w Kościanie stawki dzierżawy w 
powyższej kwocie jest pewnego rodzaju dotacją dla tej jednostki. Dodał, że rozmawiał z 
przedstawicielami podmiotów wynajmujących pomieszczenia w budynku przychodni i 
poinformował ich o tym, iż Zarząd Powiatu Kościańskiego ma plany remontowe związane z 
tym budynkiem. Konieczna jest wymiana systemu ogrzewania i inne prace remontowe. 
Zaznaczył, że wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania, w formie pożyczki, z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Myśli, iż powyższy 
wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Jednak Powiat Kościański musi dysponować 
również własnymi środkami. Oprócz wymiany systemu ogrzewania planowana jest wymiana 
okien oraz dostosowanie wejścia do obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych. Najemcy 
mogą partycypować w kosztach remontowych. Zaznaczył, że nakłady finansowe 
zatwierdzone przez Zarząd będą mogły być wliczone w poczet opłat czynszowych. 
Radna Urszula Iwaszczuk zwróciła uwagę, że niektóre podmioty świadczące usługi 
zdrowotne na terenie Powiatu Kościańskiego płacą czynsz w wysokości 4 zł/m2. Zaznaczyła, 
że radni będą się przyglądać pracom remontowym prowadzonym w tym obiekcie.  
Wobec braku dalszych pytań i wniosków Przewodniczący Rady zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad. 
 
7. Zapytania radnych. 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radych, czy są pytania?  
Radny Karol Malicki: 
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1) poprosił o przedstawienie informacji o tym, jak wygląda sprawa przejęcia zadań 
związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w mieście Kościanie po rozwiązaniu 
przez Burmistrza Miasta Kościana porozumienia w tej sprawie. Dodał, że chciałby 
uzyskać informację o przygotowaniach Powiatu do realizacji zadań z zakresu bieżącego 
utrzymania dróg oraz prowadzenia strefy płatnego parkowania na drogach powiatowych. 

2) poprosił o umieszczenie w prasie informacji o tym, co dzieje się z kostką brukową, która 
miała być w roku 2003 położona w Głuchowie.   

3) poprosił Przewodniczącego Rady o zapoznanie radnych z pismem, które otrzymał 
wcześniej od jednego z mieszkańców Powiatu Kościańskiego. 

Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie Pan Janusz Matyśkiewicz 
poinformował, że z kostka zostanie położona przy kościele w Głuchowie. Na ten cel zostanie 
przeznaczone 120 m2 kostki, która obecnie znajduje się w Racocie. 
Radny Karol Malicki poprosił o umieszczenie tej informacji w prasie. 
Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pan Janusz Matyśkiewicz powiedział, że w 
związku z przejęciem zadań z zakresu zarządu drogami powiatowymi w mieście Kościanie 
sporządzana jest inwentaryzacja dróg powiatowych z opisem ich stanu. Od dnia 1 marca 2004 
roku za utrzymanie tych dróg odpowiedzialny będzie ZDP w Kościanie. Do zadań z zakresu 
bieżącego utrzymania dróg zostanie zatrudnionych 5 bezrobotnych w ramach robót 
publicznych. Do wykonywania tych zadań wydzierżawić trzeba będzie sprzęt specjalistyczny. 
Osoby te przy współudziale pracowników ZDP w Kościanie wykonywać będą również 
drobne prace remontowe. Natomiast większe roboty będą zlecane. Zyski ze strefy płatnego 
parkowania na drogach powiatowych przeznaczane będą mi. in. na bieżące utrzymanie dróg 
powiatowych w mieście Kościanie. 
Radny Karol Malicki zainteresował się, kto będzie zatrudniał w/w osoby. 
Pan Janusz Matyśkiewicz powiedział, że do obsługi strefy płatnego parkowania na drogach 
powiatowych zatrudnionych zostanie około 10 bezrobotnych. 
Starosta powiedział, że przejęcie tych dróg jest pewnym ważnym wyzwaniem. Decyzja o 
wypowiedzeniu porozumienia była pewnym zaskoczeniem. Nie ma zbyt dużo czasu do 
przejęcia zadań związanych z zarządzaniem tymi drogami. ZDP w Kościanie, który będzie 
odpowiedzialny za te zadania podjął pewne kroki związane z ich przejęciem. W tej chwili 
przygotowywana jest precyzyjna inwentaryzacja, która pozwoli na sprawdzenie stanu tych 
dróg. Dodał, że spodziewa się, iż będzie wiele petycji związanych ze stanem tych dróg. Drogi 
powiatowe zostaną opisane i sfotografowane. Zaznaczył, że opis tych dróg znajdzie się w 
protokole przejęcia dróg powiatowych w mieście Kościanie. W związku z ich przejęciem 
wykonywać trzeba będzie zadania zarządcy dróg tj. utrzymanie dobrej jakości dróg, 
sprzątanie, zbieranie pozostałości po usuwanym śniegu. Ponadto należy zająć się obsługą 
strefy płatnego parkowania na drogach powiatowych. Zadania te nadzorować będzie ZDP w 
Kościanie. Około 10 osób zajmować się będzie obsługą strefy płatnego parkowania, a 5 osób 
bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w mieście Kościanie. Osoby te będą zatrudnione w 
ZDP w Kościanie w ramach robót publicznych. Dodał, że Zarząd Powiatu rozważa 
ewentualność zmiany kwalifikacji dróg powiatowych, ponieważ wiele ulic nie spełnia 
kryteriów dróg powiatowych. Zarząd planuje wystąpić do Burmistrza Miasta Kościana z 
wnioskiem o przejęcie tych ulic w poczet dróg gminnych. Na zakończenie powiedział, że 
ZDP w Kościanie przygotowuje się do przejęcia zadań związanych z zarządzaniem drogami 
powiatowymi w mieście Kościanie. Zaznaczył, że Zarząd Powiatu Kościańskiego chce, aby 
odbyło się to w sposób sformalizowany. 
Radna Urszula Iwaszczuk powiedziała, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego została przedstawiona koncepcja utworzenia 
drogi ekspresowej nr 5. Nikt jednak nie wspomniał o przejęciu przez Powiat Kościański dróg 
powiatowych w mieście Kościanie. O tym fakcie dowiaduje się dopiero w dniu dzisiejszym. 
Radny Jerzy Dolata poinformował, że: 
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1) otrzymał od Przewodniczącego Rady pismo, w którym napisano, iż Starosta po 
zasięgnięciu opinii Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, Zarządu Dróg 
Powiatowych w Kościanie i Urzędu Miejskiego w Kościanie zatwierdził projekt zmiany 
organizacji ruchu na ul. Marii Konopnickiej w Kościanie polegającej na zamontowaniu 
progu zwalniającego. Powyższy projekt przesłano do Burmistrza Miasta Kościana w celu 
realizacji. W związku z powyższym zainteresował się czy ustalono termin wykonania 
progu zwalniającego na w/w ulicy. 

2) zapoznał się z artykułem Kuriera Lokalnego pt. „Grodzisk się rozwija, Kościan miastem 
zwijającym się”, w którym napisano, iż „Kościańska firma Matuz mająca kilka stacji 
benzynowych na terenie powiatu leszczyńskiego, gostyńskiego, w Górze i w Kościanie, 
od kilku lat boryka się z pozwoleniami na budowę kolejnej stacji na kościańskiej 
obwodnicy. Ma ziemię, ma projekty, ale co jeden dokument dostanie po długim czekaniu, 
to drugi traci ważność. Najgorzej jest z geodezją i naczelnikiem wydziału architektury i 
budownictwa w starostwie.”. W związku z powyższym poprosił o wyjaśnienie tej sprawy.   

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg Pani Ewa Szyguła-Marcinkowska powiedziała, że 
komisja ds. ruchu drogowego, po zaopiniowaniu przez w/w jednostki, zatwierdził projekt 
zmiany ruchu na ul. Marii Konopnickiej w Kościanie polegającej na zamontowaniu progu 
zwalniającego. W związku z tym, iż do końca lutego 2004 roku zarządcą dróg jest Burmistrz 
Miasta Kościana powyższy wniosek skierowano do Urzędu Miasta. 
Radny Jerzy Dolata zainteresował się terminem realizacji tego zadania.  
Pani Ewa Szyguła-Marcinkowska powiedziała, że do końca lutego 2004 roku nie zostanie ono 
zrealizowane, ponieważ nie pozwalają na to warunki atmosferyczne. W związku z tym 
zadanie to przejmie ZDP w Kościanie. 
Radny Jerzy Dolata powiedział, iż zdaje sobie sprawę, że do końca lutego 2004 roku nie 
zostanie to wykonane. 
Wicestarosta Pan Michał Jurga powiedział, iż sądził, że próg zwalniając na w/w ulicy zostanie 
wykonany do końca lutego 2004 roku. W związku z tym, iż się to nie udało zajmie się tym 
zadaniem Powiat Kościański. Następnie poinformował, że informacja dotycząca firmy P. H. 
U. MATUZ z Kościana zostanie przedstawiona na piśmie. 
Przewodniczący Rady powiedział, że przyjął sugestię radnego Karola Malickiego dotyczącą 
zapoznania radnych z pismem, które otrzymał wcześniej od jednego z mieszkańców Powiatu 
Kościańskiego. Poinformował, że osoba ta przekazała mu pismo, które dotyczyło 
prawidłowości wyboru radnego Kazimierza Dembnego na etatowego członka Zarządu. 
Zainteresowany otrzymał odpowiedz przygotowaną przez radców prawnych Starostwa 
Powiatowego. W jej wyniku osoba ta wysłała następne dwa pisma. Pierwsze dotyczyło 
odpowiedzi na wypowiedz Pana Kazimierza Dembnego w prasie. W związku z tym, iż 
zainteresowany uważa, że Pan Kazimierz Dembny naruszył jego dobro osobiste udzielono mu 
odpowiedzi, aby wystąpił na drogę postępowania sądowego. Dodał, że statut nie przewiduje 
powołania Komisji Dyscyplinarnej, więc propozycja zainteresowanego w tym zakresie nie 
mogła być przyjęta. Drugie pismo dotyczyło funkcjonowania Starostwa Powiatowego w 
Kościanie i pracowników zatrudnionych w tym urzędzie. Sprawa ta, zgodnie z sugestią 
radnego Karola Malickiego, zostanie przedstawiona radnym na posiedzeniach Komisji Rady. 
Jeżeli będzie konieczne zostanie ona upubliczniona. Wobec braku dalszych pytań i wniosków 
zaproponował przejść do następnego punktu obrad. 
 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
8/1/ Uchwała w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na rok 2004. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie budżetu powiatu kościańskiego na rok 2004 radni otrzymali w materiałach do sesji. 
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta Pan Andrzej Jęcz powiedział, że rok 2004 jest pierwszym rokiem funkcjonowania 
samorządów terytorialnych w kontekście nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego. Jest to nowa ustawa, która określa możliwości funkcjonowania samorządu. 
Dochody ustalone na godziwym poziomie pozwolą na realizację zadań nałożonych 
samorządom. Jeśli te dochody nie są w żadnej mierze adekwatne do zadań nałożonych 
samorządom innymi ustawami to jakość realizowania obowiązkowych zadań własnych 
samorządów siłą rzeczy nie może być wysoka. Trudno jest w chwili obecnej określić jak 
będzie skutkowała ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jak ona będzie w 
sposób bezpośredni wpływać na działalność samorządu, ponieważ ta ustawa w bardzo 
wyraźny sposób zmienia źródła dochodów samorządów terytorialnych. Dotyczy to również 
jednostki samorządu terytorialnego jaką jest powiat. Ustawa o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego skutkuje tym, że wiele dochodów budżetowych, które były w 
ostatnich latach realizowane, w tym nowym roku nie będzie. Zasadniczą pozycją budżetową, 
która „znika” po stronie dochodów jest subwencja drogowa. Subwencja drogowa była 
poważną kwotą w dochodach powiatu. Jak wiadomo była ona przeznaczana na wszystkie 
zadania związane z zarządzaniem, utrzymaniem, modernizacją i budową dróg. Ustawa ta 
znosi pewne ważne źródła dochodu powiatu związane z funkcjonowaniem jednostek, które są 
finansowane z budżetu powiatu. Znika dotacja na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu 
Pracy, a więc w tym roku budżetowym PUP będzie całkowicie finansowany z dochodów 
własnych powiatu. Znika dotacja na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
Również ta jednostka będzie finansowana z dochodów własnych powiatu. Ograniczono 
dotacje dla domów pomocy społecznej zgodnie ze zmianą zasady finansowania domów 
pomocy społecznej. W roku bieżącym dotacja na utrzymanie domów pomocy społecznej jest 
niższa o 5 %. Z założenia jest tak, że w kolejnych latach budżetowych dotacja ta będzie 
zmniejszana na poczet spodziewanych wpływów na funkcjonowanie domów pomocy 
społecznej od samorządów gminnych. Od tych samorządów na terenie, których mieszkają 
osoby kierowane od tego roku do domów pomocy społecznej. Również w budżecie po stronie 
dochodów powiatu zniknęła bardzo istotna pozycja jaką jest dotacja na utrzymanie rodzin 
zastępczych. Powiat dotacji tej nie otrzymuje i musi to zadanie realizować z dochodów 
własnych. Nie ma też w budżecie dotacji dla Inspekcji Weterynaryjnej, która od połowy roku 
ubiegłego jest jednostką budżetową państwową. Została ona wyłączona z finansowania 
poprzez budżet powiatu. Wiele dotacji, które były udzielane na zadania oświatowe, w tym 
roku, w takiej formie nie będą przekazywane. Będą musiały być realizowane z przekazywanej 
subwencji na zadania oświatowe. Te zmiany, jeśli chodzi o zasilanie budżetu, w częściach 
związanych z subwencją i dotacjami mają związek ze zmianą udziału jednostek samorządu 
terytorialnego w podatkach. Szczególności w podatku od dochodów osób fizycznych PIT i 
podatku od działalności gospodarczej osób prawnych CIT. Zmiany te dotyczą wszystkich 
jednostek samorządów terytorialnych, również powiatów. W początkowym zamyśle nie 
przewidywano udziału powiatów w podatku od działalności gospodarczej CIT. W ostatniej 
fazie prac nad w/w ustawą taki udział zapewniono również powiatom. W roku obecnym 
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych z 1 % roku ubiegłego został zwiększony 
do 8,42 %. Docelowo w roku 2006 ten udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 
ma wynosić 10,25 %. Natomiast udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 
wynosi 1,40 %. Zaznaczył, że wszystkie okoliczności budzą pewne wątpliwości, ponieważ 
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych są prognozowane. Są to 
prognozy Ministra Finansów, który takie prognozy jest zobowiązany poczynić przy 
konstruowaniu ustawy budżetowej państwa. Prognozy te budzą wątpliwości Zarządu, 
ponieważ udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, który był na poziomie 
1 % w roku ubiegłym został niewykonany w kwocie około 40.000 zł. Wystarczy przemnożyć 
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8 razy 40.000 zł to niewykonanie dochodów wyniesie ponad 300.000 zł. Nikt nie jest w stanie 
precyzyjnie oszacować jak będą się kształtować realne dochody osób fizycznych, rodzin w 
Polsce, w tym rodzin mieszkających na terenie Powiatu Kościańskiego. Okoliczności 
zewnętrzne, trudności gospodarcze, likwidacja kolejnych zakładów pracy pozwala sądzić, iż 
dochody te będą maleć, a nie rosnąć. Inna okoliczność, związana z przystąpieniem Polski do 
Unii Europejskiej powoduje pewne wątpliwości. Praktyka państw, które przystępowały do 
Unii pokazuje, że w pierwszej fazie tej akcesji dochody ludności się obniżały. Przewiduje, iż 
to nastąpi również w Polsce. Zarząd liczy, że będą środki przeznaczone na budowę tzw. 
infrastruktury komunalnej, np. na politykę społeczną. Jednak życie przeciętnej rodziny na 
terenie Powiatu Kościańskiego może być trudniejsze. Zarząd konstruując budżet na bieżący 
rok musiał wszystkie te okoliczności przewidzieć wprowadzając rezerwę na poziomie, który 
pozwoli zrekompensować niedobory. Zwrócił uwagę, że mimo trudności jest to budżet 
proinwestycyjny. Zarząd będzie konsekwentnie realizować zadania zaakceptowane przez 
Radę Powiatu stosownymi uchwałami. Przypomniał, że Rada przyjęła uchwałę o wieloletnim 
planie inwestycyjnym, gdzie zapisano najpilniejsze zadania drogowe. Zarząd Powiatu 
przygotował ten projekt budżetu tak, aby część tych zadań mogło zostać zrealizowane. 
Poinformował, że wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym budżecie są na poziomie 
niespełna 5.000.000 zł, co stanowi ponad 15 % planowanych wydatków ogółem. Te 15 % 
planowanych dochodów jest to niezły współczynnik, jeśli chodzi o jednostki samorządu 
terytorialnego w Polsce. Jeśli chodzi o powiaty jest to wyjątkowy poziom, ponieważ na ogół 
poziom wydatków inwestycyjnych powiatów kształtuje się w wysokości 5 – 6 % 
planowanych wydatków. Jeżeli chodzi o gminy to w tej chwili średnia gmin wydatków 
inwestycyjnych jest poniżej 15 %. Zaznaczył, że są samorządy gminne gdzie poziom tych 
wydatków jest wyższy. Jest jednak wiele samorządów gminnych, których poziom wydatków 
inwestycyjnych jest mniejszy. W celu zrealizowania zamierzeń inwestycyjnych związanych z 
drogami oraz budową Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych im. 
Marii Konopnickiej w Kościanie potrzebne będą również środki własne. W związku z tym 
Rada Powiatu będzie musiała podjąć decyzję dotyczącą emisji obligacji lub zaciągnięcia 
kredytu. Zarząd prowadzi politykę związaną ze zdobywaniem środków wszędzie tam, gdzie 
jest możliwość pozyskania środków z zewnątrz. Na budowę Centrum Sportu i Rehabilitacji 
Powiat otrzymał zapewnienie uzyskania środków z budżetu samorządu Województwa 
Wielkopolskiego. W tym miejscu podziękował radnemu Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiemu Panu Wojciechowi Ziemniakowi za podjęte działania, które doprowadziły 
do tego, iż zadanie to znalazło się w planie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz 
uchwale Sejmiku. Dodał, że jest już oficjalne pismo potwierdzające tą dotację. Ponadto 
sporządzono wnioski o dofinansowanie zadań drogowych w ramach programu SAPARD. Ma 
optymistyczne niepotwierdzone informacje, iż zadania drogowe, które mają być realizowane 
w ramach tego programu zostaną wykonane. Zarząd konstruując budżet pragnął wygenerować 
ze skromnych możliwości powiatu środki na rozwój, na inwestycje. Zarząd przyjął założenie, 
aby inwestować w tych obszarach, w którym możliwe jest pozyskanie pomocy finansowej z 
zewnątrz. Następnie w imieniu Zarządu zwrócił się do radnych z prośbą o przyjęcie 
zaproponowanego projektu budżetu na rok 2004.       
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt budżetu powiatu kościańskiego na rok 2004 
wraz z materiałami informacyjnymi został w dniu 15 grudnia 2003 roku przekazany przez 
Zarząd Powiatu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Następnie poprosił Skarbnika 
Powiatu o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. 
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch przedstawiła uchwałę nr 15/15/B/Ln/03 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2004 roku w 
sprawie projektu budżetu powiatu kościańskiego na rok 2004. Uchwała RIO stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Zaznaczyła, że wszystkie uwagi i informacje 
zgłoszone przez RIO zostały uwzględnione w przygotowanej i przedłożonej radnym 
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autopoprawce Zarządu Powiatu Kościańskiego do przedstawionego projektu budżetu na rok 
2004. 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt budżetu powiatu kościańskiego na rok 2004 
otrzymał w dniu 15 grudnia 2003 roku i niezwłocznie przekazał go wszystkim radnym. Do 
dnia 15 stycznia 2004 roku wszystkie Komisje Rady zakończyły prace nad projektem budżetu 
powiatu na 2004 rok i przekazały swe opinie Przewodniczącemu Komisji Budżetu i 
Finansów. Ostateczną opinię o projekcie budżetu powiatu Komisja Budżetu i Finansów przy 
udziale Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych oraz Przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego sformułowała podczas 
posiedzenia w dniu 19 stycznia 2004 roku. Następnie poprosił o przedstawienie opinii 
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2004 roku 
zapoznała się z projektem budżetu powiatu kościańskiego na rok 2004. Komisja nie zgłasza 
uwag do przedłożonego projektu budżetu i wnosi o jego przyjęcie. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Karol Kopienka powiedział, że 
Komisja na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2004 roku zapoznała się z projektem budżetu 
powiatu kościańskiego na rok 2004. Komisja nie zgłasza uwag do przedłożonego projektu 
budżetu i wnosi o jego przyjęcie. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski powiedział, że 
Komisja na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2004 roku zapoznała się z projektem budżetu 
powiatu kościańskiego na rok 2004 oraz opiniami Komisji Rady. Komisja nie zgłasza uwag 
do przedłożonego projektu budżetu i wnosi o jego przyjęcie. 
Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu 21 stycznia 2004 roku otrzymaną od 
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów opinię przekazał Zarządowi Powiatu. W 
związku z tym, iż Komisja Budżetu i Finansów nie wniosła wniosków formalnych o 
dokonanie zmian w projekcie budżetu powiatu na rok 2004, nie zachodzi potrzeba do zajęcia 
stanowiska w tej sprawie przez Zarząd Powiatu. W związku z uwagami zawartymi w opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu Zarząd Powiatu w dniu 3 lutego 2004 
roku przyjął autopoprawki do przedstawionego projektu, które to zostały radnym przekazane 
przed dzisiejsza sesją wraz z ujednoliconym projektem uchwały. Następnie poprosił 
Skarbnika powiatu o przedstawienie autopoprawki Zarządu do przedłożonego projektu 
uchwały. 
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch przedstawiła autopoprawkę Zarządu Powiatu 
Kościańskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie budżetu powiatu 
kościańskiego na rok 2004. Autopoprawka stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały oraz 
zgłoszonej autopoprawki. 
Radny Karol Malicki powiedział, że z wypowiedzi Przewodniczącego Rady wynika, iż 
projekt uchwały będzie omawiany wraz ze zgłoszoną autopoprawką Zarządu. W związku z 
powyższym zainteresował się, do którego materiału ma się odnieść. 
Starosta powiedział, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali treść autopoprawki wraz z 
projektem uchwały budżetowej obejmującym wszystkie zmiany. 
Radny Karol Malicki zwrócił uwagę, że zgłoszone autopoprawki nie są przyjęte. Dodał, że 
Klub Radnych Forum Demokratyczne ma kilka wniosków, które chciałby zgłosić i dlatego 
chciałby wiedzieć, do których kwot ma się odnieść. Do pierwotnych, czy do tych 
zaproponowanych w jeszcze nieprzyjętej autopoprawce.  
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że zmiany zaproponowane w autopoprawce nie wnoszą 
jakiś zasadniczych zmian. Zaproponowane zmiany są zmianami porządkowymi. Dotyczą m. 
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in. środków finansowych przeznaczonych na SP ZOZ w Kościanie oraz na realizację zadań 
rządowych. W związku z powyższym zaproponował w dyskusji odnieść się do projektu 
budżetu zawierającego zmiany wynikające z autopoprawki Zarządu.   
Radny Karol Malicki powiedział, że w tej chwili występuje w imieniu Klubu Radnych Forum 
Demokratyczne. Członkowie Klubu dość długo analizowali projekt budżetu. Uważają, że jest 
to budżet trudny, ale też odważny. Zarząd zaproponował Wysokiej Radzie podjęcie wyzwania 
inwestycyjnego na drogach powiatowych, co będzie skutkowało zaciągnięciem kredytu. 
Dzisiejsza decyzja Rady będzie procentować nie w tym roku, ale w latach następnych. Plan 
inwestycyjny na drogach wymaga dużych środków. Tak samo Centrum Sportu i Rehabilitacji, 
o którym przed chwilą mówiono. Mimo, że jest to budżet odważny, w gazecie napisano, iż 
jest to budżet proinwestycyjny, Klub widzi pewną niezrozumiałą dla nich asekurację, o której 
mówił Pan Starosta. Chodzi o rezerwę. Zarząd proponuje rezerwę w wysokości 592.801 zł. W 
związku z powyższym Klub Radnych Forum Demokratyczne zgłasza formalny wniosek o 
zmniejszenie rezerwy wynoszącej 592.801 zł do kwoty 162.801 zł, w tym: 
• zmniejszenie rezerwy celowej na zadania inwestycyjne na drogach wynoszącej 280.000 zł 

do kwoty 50.000 zł, 
• zmniejszenie rezerwy celowej na zadania oświatowe wynoszącej 112.801 zł do 52.801 zł, 
• zmniejszenie rezerwy ogólnej wynoszącej 200.000 zł do 50.000 zł. 
Pozyskane środki, w wysokości 440.000 zł, członkowie Klubu proponują przeznaczyć m. in. 
na: 
• zadania inwestycyjne na drogach powiatowych (300.000 zł). Klub proponuje, aby Zarząd 

rozważył wydatkowanie tych środków na dokończenie inwestycji na ul. Nacławskiej w 
Kościanie lub dokończenie inwestycji w rejonach Zbęch. Poprzednia kadencja rozpoczęła 
tam inwestycje i należałoby je skończyć i ewentualnie zrobić ul. Kolejową w Czempiniu. 
Zaznaczył, że mówi o tej drodze na końcu, aby nikt nie posądził go, iż szuka pieniędzy 
dla Czempinia kosztem innych działań. 

• wydatki oświatowe – zakup pomocy dydaktycznych w szkołach (60.000 zł). Kwoty 
zapisane w projekcie budżetu w wysokości 1.500 zł, 1.040 zł są niewielkimi kwotami. W 
XXI wieku Rada mając pieniądze powinna je przeznaczyć na ten cel lub na remonty. 
Zaznaczył, że w szkołach jest zawsze dużo pracy do zrobienia. 

• zakup przez ZDP w Kościanie tablic ostrzegawczych przy szkołach położonych przy 
drogach powiatowych (50.000 zł). Zwrócił uwagę, że znaki są kosztowne, lecz ich 
postawienie znacznie podniesie bezpieczeństwo na drogach powiatowych.    

Radny Karol Kopienka powiedział, że był obecny na wszystkich Komisjach, których jest 
członkiem. Na tych Komisjach nie było żadnych problemów jeśli chodzi o budżet. Niektórzy 
radni przychodzili nieprzygotowani, nie mając czasu zajrzeć do budżetu. Zwrócił również 
uwagę na fakt, iż najpierw zrzuca się Zarządowi, że radni nie zostali poinformowani o 
przejęciu dróg powiatowych w mieście Kościanie, a po chwili zgłasza się wniosek o remont 
tych dróg. 
Radna Urszula Iwaszczuk stwierdziła, że po pierwsze radny Kopienka nie wie, które drogi na 
terenie Kościana komu podlegają. Po drugie ona bierze rzetelnie udział w pracach Komisji. 
Stara się jak najlepiej przygotować do pracy w Komisji. Jej dotychczasowe doświadczenie w 
tej kadencji jest następujące: jakikolwiek wniosek zgłoszony przez członka Klubu Radnych 
Forum Demokratyczne nie dość, że nie jest na Komisji dobrze wysłuchany to natychmiast 
przepada. Parę wniosków na Komisjach członkowie Klubu złożyli i wszystkie zostały 
odrzucone. Dzisiaj na sesji Klub Radnych Forum Demokratyczne chce poinformować prasę 
oraz obecnych zaproszonych gości, że Klub ma wiele ciekawych konstruktywnych 
pomysłów, których w czasie prac Komisji koalicja rządząca nie chce słuchać.  
Starosta zwrócił uwagę, że nie wie dlaczego Pani radna takim surowym głosem się 
wypowiada i poucza radnego Kopienkę, który ma rację. Ulica Nacławska jest ulicą 
zarządzaną przez miasto. Poprosił, aby nie pouczać w ten sposób radnych, ponieważ każdy 
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ma prawo wypowiadać swój pogląd. Pan radny swój pogląd wyraził. Słusznie powiedział, że 
wszyscy radni Klubu Radnych Forum Demokratyczne uczestniczyli w posiedzeniach Komisji 
Rady. Zaznaczył, że on również w nich uczestniczył. Radna Mueller publicznie powiedziała, 
że się wstrzymuje od głosu, bo nie miała czasu zapoznać się z projektem budżetu. 
Radna Mirosława Mueller przyznała, że na Komisję się nie przygotowała.  
Starosta zapytał radną Mirosławę Mueller czy to nie wstyd przychodzić na Komisję, na której 
omawiany jest budżet i mówić publicznie, że się nie miało czasu z nim zapoznać? 
Radna Mirosława Mueller odpowiedziała, że na Komisji przyznała, iż nie do końca się z 
projektem zapoznała. 
Przewodniczący Rady poprosił radną Mirosławę Mueller o nie przerywanie wypowiedzi Pana 
Starosty.  
Pani Mirosława Mueller zwróciła uwagę, że Pan Starosta na nią krzyczy, iż nie jest 
przygotowana. 
Starosta powiedział, że chciałby ustosunkować się do wcześniejszych wypowiedzi. 
Propozycje, które wniósł radny Karol Malicki są właściwie realizowane. Znaki drogowe przy 
szkołach zostaną zakupione i ustawione za środki przewidziane w budżecie ZDP w 
Kościanie. Zaznaczył, że nie wszystkie znaki zostaną zakupione, ponieważ koszt zakupu 
wszystkich znaków wyniósłby kilkadziesiąt tysięcy złotych. W związku z tym będzie to 
robione sukcesywnie tak, aby znaki były ustawione przy szkołach znajdujących się przy 
najbardziej ruchliwych drogach. Nawiązując do sprawy zakupu pomocy dydaktycznych dla 
szkół powiedział, że takie zakupy są robione. Przypomniał, że w roku 2003 Powiat pozyskał 
dodatkowe 400.000 zł na cele oświatowe. To uwolniło możliwości budżetowe, które zostały 
skierowane na poprawę warunków funkcjonowania szkół powiatowych. Zostały 
przeprowadzone prac remontowe za blisko 1.000.000 zł. Natomiast rezerwy zaproponowane 
w projekcie budżetu są ustanowiono w ten sposób, gdyż Zarząd spodziewa się, iż pewne 
dochody określone przez Ministra Finansów, w szczególności te dotyczące udziału w 
podatkach, nie będą zrealizowane. W związku z tym Zarząd w takiej wysokości określił te 
rezerwy. Zaznaczył, że o każdej zmianie wysokości rezerw radni są informowani. Następnie 
zgłosił wniosek formalny o odrzucenie zaproponowanych przez radnego Karola Malickiego 
zmian do budżetu powiatu kościańskiego na rok 2004.  
Radna Mirosława Mueller powiedziała, że widzi, iż uczciwość nie popłaca. Poinformowała, 
że na Komisji Spraw Społecznych powiedziała wyraźnie, iż nie do końca zapoznała się z tym 
dokumentem. Ten dokument jest bardzo obszerny i chciała się do niego solidnie przygotować. 
Nie zdążyła całości przeanalizować i dlatego się wstrzymała podczas głosowania. Teraz padło 
stwierdzenie, że wstrzymanie się podczas głosowania tylko dlatego, iż nie przeanalizowała 
tego materiału jest zachowaniem nagannym. Do tego stopnia, że Starosta i radny Karol 
Kopienka musieli mówić, że była ona nieprzygotowana. Stwierdziła, że było to uczciwe z jej 
strony, że wstrzymała się podczas głosowania w przypadku gdy nie przeanalizowała całego 
projektu budżetu. Dodała, że nie na wszystkie pytania, które padały były konkretne 
odpowiedzi. Następnie zwróciła się do Starosty ze słowami, że takie postępowanie jest dla 
niej przykre. Zaznaczyła, że na dzisiejszą sesję się przygotowała. Uważa, że propozycje 
zgłoszone przez radnego Karola Malickiego są słuszne. Zwróciła również uwagę, że ul. 
Nacławska była drogą powiatową. Obecnie jest pod zarządem miasta, lecz niedługo wróci do 
Powiatu. Cześć radnych, która była radnymi w poprzedniej kadencji mówiła, że należy to 
zadanie skończyć. Jest już drugi rok II kadencji i należy to zrobić. Dodała, że czasami ma 
wrażenie, iż punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia.        
Przewodniczący Rady poinformował, ze są dwa wnioski; radnego Karola Malickiego i Pana 
Starosty. Następnie zapytał o inne wnioski dotyczące projektu budżetu powiatu kościańskiego 
na rok 2004. 
Radna Urszula Iwaszczuk zainteresowała się, czy to jest już koniec dyskusji na temat projektu 
budżetu. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że dyskusja na ten temat się jeszcze nie zakończyła. Są 
to jednak wnioski formalne i należy je przegłosować. Dodał, że jeżeli są inne wnioski można 
je zgłaszać. 
Radna Urszula Iwaszczuk powiedziała, że nie ma wniosku. Chciałaby jednak jeszcze trochę 
podyskutować na temat budżetu. Chce wyjaśnić dlaczego w ten sposób, po wnikliwej analizie 
i po przeliczeniu, że omal 600.000 zł, czyli 2 % całości budżetu ma zostać w „skarpecie”, 
członkowie Klub Radnych Forum Demokratyczne doszli do wniosku, iż należy inaczej tymi 
pieniędzmi gospodarzyć. Przyznała, ze są w budżecie pozycje zakup pomocy naukowych. Są 
to jednak naprawdę „śmieszne” kwoty, jeżeli szkoły powiatowe w projekcie budżetu na zakup 
pomocy naukowych mają zapisane około 1.500 zł. Zwróciła uwagę, że w Radzie jest wielu 
ludzi związanych z oświatą, którzy doskonale wiedzą, jakie mają potrzeby szkoły na terenie 
Powiatu Kościańskiego. Nie sądzi, aby zaplanowane w budżecie kwoty były wystarczające. 
Zaproponowany budżet jest inwestycyjny, proinwestycyjny, ale z drugiej strony występuje 
taka asekuracja. To jest jakby zaprzeczenie samo w sobie, jeżeli jest taka obawa nagłego 
krachu. Jeżeli ktoś obawia się, że coś się załamie to nie planuje na taką szeroką skalę 
inwestycji. Następnie zachęciła, aby radni przemyśleli przynajmniej niektóre z 
zaproponowanych zmian oraz do głosowania za ich przyjęciem.   
Wicestarosta Pan Michał Jurga powiedział, że jest rzeczą niezwykle zdumiewającą, jeśli 
można usłyszeć z ust Pani radnej, że oto Zarząd próbuje schować pieniądze publiczne. Jest 
rzeczą niezwykle trudną do zrozumienia, aby te propozycje, które składał Klub Radnych 
Porozumienie Samorządowe oznaczały jakieś konkretne zmiany w budżecie. Przecież te 
pieniądze są. One są pokazane. Radni widzą gdzie one są przenoszone i w jaki sposób. Budżet 
jest pewną konstrukcją podziału środków na poszczególne zadania. Potem tworzy się tzw. 
budżet podwykonawczy. Tam są już konkretne zadania, które się realizuje. Członkowie 
Klubu Radnych Forum Demokratyczne próbują wskazywać zadania, jakie powinny być 
wykonane. Dodał, że wiele razy mówił, iż nie wolno mu się odwoływać do przeszłości, ale 
tak się jednak dzieje, że członkowie Klubu Radnych Forum Demokratycznego inspirują to 
odwołanie się do przeszłości. Kiedy była robiona ulica Nacławska to tą pozycję, którą dzisiaj 
zajmują członkowie w/w Klubu zajmował on i jego koledzy. Dobrze, że tę inwestycję 
zrobiono, ale dlaczego zakończono ją w połowie drogi. Dlatego też chciałby, aby radni nie 
wracali to pewnych sytuacji. Zaproponował na Komisjach rozstrzygać wszystkie konkretne 
kwestie. Następnie zwrócił się do radnego Karola Malickiego. Powiedział, że nie może się 
zgodzić ze stwierdzeniem, iż z tych rezerw należy pozdejmować środki, ponieważ ul. 
Kolejowa w Czempiniu nie jest zrobiona. Z jednej strony członkowie Klubu Radnych Forum 
Demokratyczne próbują uchwycić ogólną filozofię tego, aby rezerwy zlikwidować i gdzieś te 
środki poprzenosić, a z drugiej strony próbują narzucić od razu pewne konkrety. Z inspiracji 
radnego Karola Malickiego została przeprowadzona renowacja ul. Kolejowej. Przyznał, że 
rzeczywiście ta droga była zła. Teraz zastanawia się nad stwierdzeniem, czy ona rzeczywiście 
musi być w tym momencie remontowana, kiedy potrzeb remontowych na przejętych drogach 
w Kościanie będzie więcej nie tylko ul. Nacławska. Stwierdził, że nie może zrozumieć 
filozofii, jaka przyświeca zgłoszonej propozycji. Nawiązując do wypowiedzi radnej Urszuli 
Iwaszczuk, powiedział, że ona wskazuje, iż szkoły 1.500 zł przeznaczają na pomoce 
naukowe. Stwierdził, że znowu musi się przypomnieć historia. Tego typu sytuacje i założenia 
były również w poprzedniej kadencji. Zapytał czy szkoły, czy dyrektorzy szkół mają wielkie 
potrzeby zakupu pomocy naukowych? Tak, trzeba jednak podejmować decyzje i dokonywać 
pewnych wyborów. Radni doskonale wiedzą że, jeśli chodzi o oświatę to Zarząd chce aby w 
pierwszej kolejności poprawie uległy warunki pracy i nauki dzieci w szkołach powiatowych. 
Na ten cel w roku 2003 przeznaczono w sumie prawie 1.000.000 zł. Jest to zasługa radnych, 
bo za tym głosowali. Istotną rzeczą jest to, aby Rada wspomagała Zarząd. Zaznaczył, że 
Zarząd nie żąda wielkiego poparcia i jest otwarty na bardziej konkretne argumenty, niż 
przesuwanie środków z jednego miejsca na drugiego. Zwrócił uwagę, że w poprzedniej 
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kadencji mówił bardzo oględnie o budżecie. Budżet wtedy był bardzo zachowawczy. Dzisiaj 
została przedstawiona propozycja budżetu bardziej dynamicznego. Podziękował za słowa 
radnego Karola Malickiego stwierdzające, że jest to budżet trudny, ale odważny. Zarząd chce 
podejmować potężne sprawy i liczy się z konsekwencjami. Poprosił radnych o danie 
Zarządowi szansy. 
Radny Karol Malicki powiedział, że członkowie Klubu Radnych Forum Demokratyczne nie 
chcą przeszkadzać. Na spotkaniu z Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów zadał mu 
dwa pytania, na które otrzymał odpowiedzi. Nie będzie jednak przytaczał pytań i odpowiedzi. 
Zaznaczył, że Przewodniczący Komisji wie, jakie były to pytania i jakie otrzymał 
odpowiedzi. W związku z tym Członkowie Klubu Radnych pozwolili sobie na przedstawienie 
tych propozycji, gdyż uważają, iż jest to budżet proinwestycyjny, odważny, trudny, ale 
zachowawczy. Stwierdził, że nie ma się, czego tak mocno bać, gdyż oni będą z Zarządem. 
Dlatego też chcieliby, aby drogi powiatowe były zrobione. Klub przedstawił propozycję dróg, 
które należałoby zrobić. Jednak to Zarząd zdecyduje, które zadania na drogach zostaną 
wykonane. O ulicy Kolejowej w Czempiniu wspomniał na końcu, aby nikt nie myślał, iż 
szuka pieniędzy na tę drogę. 
Przewodniczący Rady poinformował, ze są dwa wnioski. Jeden Klubu Radnych Forum 
Demokratyczne o dokonanie przeniesień środków oraz wniosek Starosty o ich odrzucenie. 
Poprosił Skarbnika Powiatu o wyjaśnienie, czy nad wnioskami Klubu Radnych powinno 
odbyć się jedno głosowanie, czy też nad każdym wnioskiem powinno odbyć się oddzielne 
głosowanie. 
Radny Karol Malicki zwrócił uwagę, że wniosek Starosty jest wnioskiem daleko idącym 
odrzucającym wszystkie wnioski Klubu Radnych Forum Demokratyczne. W związku z 
powyższym zaproponował w pierwszej kolejności poddać po głosowanie wniosek Starosty. 
Jeżeli nie zostanie przyjęty przez Radę odbędzie się głosowanie nad przyjęciem wniosków 
Klubu Radnych. 
Przewodniczący Rady podziękował za powyższą propozycję i zarządził głosowanie nad 
przyjęciem wniosku Starosty Kościańskiego o odrzucenie w całości wniosków Klubu 
Radnych Forum Demokratyczne zgłoszonych przez radnego Karola Malickiego związanych z 
wprowadzeniem zmian do budżetu powiatu kościańskiego na 2004 rok.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, 12 głosami za, przy 4 głosach 
przeciwnych wniosek Starosty o odrzucenie w całości wniosków Klubu Radnych Forum 
Demokratyczne zgłoszonych przez radnego Karola Malickiego związanych z wprowadzeniem 
zmian do budżetu powiatu kościańskiego na 2004 rok został przyjęty. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki Zarządu. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, 12 głosami za, przy 4 głosach 
wstrzymujących się zgłoszona autopoprawka Zarządu Powiatu Kościańskiego do projektu 
uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na rok 2004 
została przyjęta. 
Radny Karol Malicki, w imieniu Klubu Radnych Forum Demokratyczne, zgłosił wniosek o 
pięciominutową przerwę. 
Przewodniczący Rady odpowiedział, że jest to wniosek zgłoszony podczas głosowania nad 
przyjęciem budżetu, gdyż autopoprawki są częścią budżetu. W związku z powyższym 
zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały wraz z przyjętymi zmianami 
wprowadzonymi przyjętą autopoprawką. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, 12 głosami za, przy 4 głosach 
wstrzymujących się uchwała nr XIV/131/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lutego 
2004 roku w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na rok 2004 została podjęta. Uchwała 
stanowi załącznik nr8 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady zarządził dziesięciominutową przerwę.  
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Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Rady wznowił obrady. 
 
8/2/  Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z 

organizacjami pozarządowymi na rok 2004”. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2004” radni otrzymali przed sesją. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta Pan Michał Jurga powiedział, że ustawodawca wydał stosowny dokument w 
postaci ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Nałożył na jednostki samorządu 
terytorialnego, w tym Radę Powiatu obowiązek uchwalania co roku programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi. W związku z powyższym przedłożony projekt uchwały jest 
wypełnieniem tej powinności, jakie nałożył na Radę ustawodawca w w/w ustawie. Program 
tej współpracy, stanowiący załącznik do niniejszego projektu uchwały, określa pewne 
obszary, które obejmować będzie ta współpraca. Są to te obszary, które dotychczas były 
wspomagane w ramach skromnych środków budżetu powiatu. Obszarów współpracy jest 11 i 
dotyczą one wszystkich istotnych dziedzin życia. Zostały określone zadania, które będą 
realizowane w ramach tego programu jak i formy współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. Jest to pewna nowość ustawodawcza i wspólnie z organizacjami 
pozarządowymi ten program współpracy będzie realizowany. Zaznaczył, że powyższy projekt 
uchwały został wnikliwie omówiony na posiedzeniu Komisji.     
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Karol Kopienka 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 XIV/132/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia „Programu 
współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2004” została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
8/3/  Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku za 2003 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2003 
rok radni otrzymali przed sesją. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu 
uchwały. 
Starosta Pan Andrzej Jęcz powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, nie 
później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego jako Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku jest zobowiązany do przedłożenia sprawozdania z działalności tej 
Komisji Radzie Powiatu. To sprawozdanie zostało radnym przekazane i omówione na 
merytorycznej Komisji Rady. Jest ono szczegółowo sformułowane w załączniku do 
niniejszego projekt uchwały. Zgodnie z prawem to sprawozdanie jest publikowane w 
Dzienniku Urzędowym, więc mieszkańcy Powiatu Kościańskiego mają do niego dostęp. 
Powiedział, ze w tym momencie nie będzie omawiał kwestii, które znajdują się w 
przedłożonym sprawozdaniu. Podziękował wszystkim członkom Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku za aktywny udział w jej pracach. Dodał, że ma wrażenie, iż inicjatywy, które 
zostały przez tą Komisję podjęte przyczyniły się realnie do poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców Powiatu Kościańskiego. Poprzez działanie Komisji wspierane są służby i 
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inspekcje, które są powołane do strzeżenia bezpieczeństwa tj. Powiatowa Państwowa Straż 
Pożarna, Powiatowa Policja, służba weterynaryjna, służba sanitarno-epidemiologiczna, 
nadzór budowlany. Służby te składają sprawozdania ze swojej działalności na forum tej 
Komisji. Komisja opiniuje założenia do planu pracy tych inspekcji i służb. Badania różnych 
specjalistycznych instytucji potwierdzają, że poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 
Kościańskiego jest zadawalające. Jak zawsze i w tej problematyce nigdy nie jest tak dobrze, 
żeby nie mogło być lepiej. Dlatego też na forum tej Komisji będą podejmowane dalsze 
inicjatywy, które będą służyć poprawie bezpieczeństwa. W tym sprawozdaniu omówiono 
niektóre przedsięwzięcia, które były inicjowane przez organy i służby powołane do strzeżenia 
bezpieczeństwa publicznego. Przykładem jest program „Stop śmierci” zainicjowany przez 
środowisko policyjne, któremu patronuje Komendant Powiatowej Policji oraz on. Innym 
przykładem są przedsięwzięcia, które były związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania 
się zjawiska narkomanii na terenie Powiatu Kościańskiego, szczególnie w odniesieniu do 
młodego pokolenia. Myśli, iż te działania realnie przyczyniają się do pogłębiania tego 
bezpieczeństwa. Następnie zwrócił się do radnych o przyjęcie przedłożonego sprawozdania. 
Salę obrad opuścił radny Jerzy Dolata. W obradach uczestniczyło 15 radnych. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Karol Kopienka 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 15 radnych, uchwała nr XIV/133/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2003 rok została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr10 do niniejszego protokołu. 
 
8/4/  Uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg 

powiatowych dla których zarządcą jest Powiat Kościański na cele niezwiązane z 
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych dla których 
zarządcą jest Powiat Kościański na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu radni otrzymali przed sesją. Następnie poprosił o przedstawienie 
powyższego projektu uchwały. 
Starosta Pan Andrzej Jęcz poinformował, że uchwała ta jest wypełnieniem delegacji 
ustawowej zapisanej w art. 40 ust. 8 ustawy o drogach. Ustawa ta stanowi, że jednostki 
samorządu terytorialnego w drodze uchwały ustalają wysokości opłat za zajęcie pasa 
drogowego. Stawki zaproponowane w projekcie uchwały są niższe od tych, które są możliwe 
do ustanowienia. Zarząd podjął taką decyzję, ponieważ nie chciał w zwiększać kosztów 
prowadzonych inwestycji przez inwestorów. Pewną nowością są opłaty za umieszczenie 
urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Są to opłaty jednoroczne, odnawiane 
co roku. Wcześniej były to opłaty jednorazowe. Teraz właściciele tych urządzeń będą ponosić 
takie opłaty co roku. W związku z tym w projekcie uchwały ta stawka jest również obniżona. 
Zarząd chce w pewnym stopniu odciążyć inwestorów, którymi na ogół będą samorządy 
gminne. Następnie poprosił radnych o podjecie powyższej uchwały.    
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. 
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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 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. 
Na salę obrad powrócił radny Jerzy Dolata. W dalszej części obrad uczestniczyło 16 radnych.  
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 XIV/134/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za 
zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych dla których zarządcą jest Powiat Kościański 
na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr11 do niniejszego protokołu. 
 
8/5/  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Śmigiel. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Śmigiel radni otrzymali przed sesją. Następnie 
poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta Pan Andrzej Jęcz powiedział, że kwota dofinansowania dla Gminy Śmigiel w 
wysokości 1.000 zł na dofinansowanie II Regionalnego Festiwalu Piosenki Dziecięco – 
Młodzieżowej „MUZOL” jest zapisana w budżecie powiatu przyjętym w dniu dzisiejszym 
przez Radę Powiatu. Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek podjęcia przez 
organ stanowiący samorządu, jakim jest Rada oddzielnej uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego. W związku z powyższym 
Zarząd Powiatu przedkłada niniejszy projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. Po jej przyjęciu 
na mocy tej uchwały w imieniu Zarząd Powiatu podpisze z Burmistrzem Miasta i Gminy 
Śmigiel porozumienie o dofinansowanie tego przedsięwzięcia w powyższej kwocie.    
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 XIV/135/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
gminie Śmigiel została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu. 
 
8/6/  Uchwała w zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2004 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2004 rok radni otrzymali 
przed sesją. Następnie 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 XIV/136/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Spraw Społecznych na 2004 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
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8/7/  Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 

i Rozwoju Gospodarczego na 2004 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju 
Gospodarczego na 2004 rok radni otrzymali przed sesją. Następnie 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 XIV/137/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2004 rok została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
8/8/  Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2004 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2004 rok radni otrzymali 
przed sesją. Następnie 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 XIV/138/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Budżetu i Finansów na 2004 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
8/9/  Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu 

kontroli w II półroczu 2003 roku. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 
2003 roku radni otrzymali przed sesją. Następnie o zabranie głosu poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Kaczmarek przedstawił sprawozdanie z 
realizacji planu kontroli w II półroczu 2003 roku stanowiące załącznik do powyższego 
projektu uchwały. 
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 XIV/139/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania 
Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2003 roku została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
9. Odpowiedzi na zapytania. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że na cześć zapytań radni otrzymali odpowiedzi. 
Natomiast pozostałe odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie. Następnie zaproponował 
przejść do następnego punktu obrad.  
 
10. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący Rady zapytał o wnioski i oświadczenia radnych. 
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Radny Jerzy Dolata poinformował, że chciałby zgłosić wniosek w sprawie: 
- złożenia, przez radnych delegowanych przez Radę Powiatu Kościańskiego do 

reprezentowania jej w różnych stowarzyszeniach, komisjach i związkach, sprawozdań z 
pracy w tych stowarzyszeniach, komisjach i związkach, 

- złożenia przez Zarząd Powiatu Kościańskiego sprawozdania z rozdysponowania kwoty 
270.000 zł, którą Powiat otrzymał na zadania oświatowe, w tym na remonty 
przeprowadzane w szkołach, 

- złożenia przez Zarząd Powiatu Kościańskiego sprawozdania z rozdysponowania rezerwy 
budżetowej w roku 2003 z uwzględnieniem wszystkich zadań. 

Wicestarosta Pan Michał Jurga powiedział, że Zarząd Powiatu jest zobowiązany do 
przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu za ubiegły 2003 rok. Zaznaczył, że w 
każdym sprawozdaniu Zarządu były przedstawione informacje o rozdysponowanych środkach 
z rezerwy wynoszących niekiedy 50 lub 100 zł. Trudno byłoby teraz to zebrać i po raz drugi 
czy trzeci przygotować informację z wykonania budżetu. Poprosił radnego Jerzego Dolatę do 
odłożenia tej sprawy do czasu otrzymania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu 
kościańskiego za 2003 rok. Następnie zapytał radnego Jerzego Dolatę, czy zgadza się z tą 
propozycją. 
Radny Jerzy Dolata odpowiedział, że tak. Dodał, że chciałby jednak otrzymać informację o 
pracach delegatów Rady Powiatu w stowarzyszeniach, komisjach i związkach. Zaznaczył, że 
ich obowiązkiem jest złożenie Radzie takich sprawozdań. 
Wicestarosta odpowiedział, iż sprawozdania te zostaną przedstawione radnym.  
Wobec braku wniosków i oświadczeń Przewodniczący Rady zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad.  
 
9. Zakończenie. 

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

 
 

Przewodniczący Rady 
 

Edward Strzymiński 
Protokolant: 
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