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PROTOKÓŁ NR XV/04 
 
z XV sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 23 marca 2004 r. w sali 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 do 
20.15.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
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 19, co stanowi więcej niż połowę ogólnej liczby radnych i zgodnie z § 27 ust. 1 
Statutu Powiatu Kościańskiego podejmowane uchwały będą prawomocne. 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 XV sesji otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały 
związane z problematyką posiedzenia. W dniu 23 marca 2004 roku zwróci się do niego 
Zarząd Powiatu Kościańskiego z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad punktu 9/15 
związanego z podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zawarcia 
porozumienia pomiędzy Powiatem Kościański a Powiatem Ostrzeszowskim w zakresie 
umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i częściowej odpłatności za jego pobyt w rodzinie 
zastępczej. Następnie zapytał o inne głosy i wnioski związane z przedstawionym porządkiem 
obrad. Wobec braku innych głosów i wniosków zarządził głosowanie nad przyjęciem 
zgłoszonego wniosku. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, wniosek Zarządu Powiatu 
Kościańskiego o wprowadzenie do porządku obrad punktu 9/15 związanego z podjęciem 
uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem 
Kościański a Powiatem Ostrzeszowskim w zakresie umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej i częściowej odpłatności za jego pobyt w rodzinie zastępczej został przyjęty 
jednogłośnie. 
Po zmianach porządek obrad obejmował: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu z XIV sesji Rady Powiatu. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie 

międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu 
6. Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
7. Zapytania radnych. 
8. Przygotowanie sektora rolnictwa do wejścia do Unii Europejskiej. 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:  

1) utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum 
Uzupełniającego w Kościanie, 

2) utworzenia Technikum Uzupełniającego w Nietążkowie, 
3) przekształcenia ponadpodstawowego technikum rolniczego dla dorosłych 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w 
Nietążkowie, 
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4) przekształcenia ponadpodstawowego technikum hodowli koni dla dorosłych 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w 
Nietążkowie, 

5) powierzenia Gminie Krzywiń prowadzenia zadania Powiatu Kościańskiego w zakresie 
edukacji publicznej, 

6) przyjęcia pomocy finansowej w 2004 roku, 
7) zmiany uchwały nr XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie budżetu 

powiatu kościańskiego na 2004 rok, 
8) określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na 
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, 

9) zmiany uchwały Nr IV/39/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 4 lutego 2003 roku 
w sprawie ustanowienia stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów 
z powiatu kościańskiego oraz określenia zasad jego udzielania zmienionej uchwałą Nr 
VI/71/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2003 roku oraz uchwałą Nr 
X/109/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 7 października 2003 roku, 

10) przystąpienia Powiatu Kościańskiego do stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie 
Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, 

11) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na rok 2004, 
12) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2003 roku, 
13) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2003 roku, 
14) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 

Rozwoju Gospodarczego w 2003 roku, 
15) zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Kościański a Powiatem Ostrzeszowskim 

w zakresie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i częściowej odpłatności za 
jego pobyt w rodzinie zastępczej. 

10.  Odpowiedzi na zapytania. 
11.  Wnioski i oświadczenia radnych. 
12.  Zakończenie sesji. 
 
3. Przyjęcie protokółu z XIV sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z XIV 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 19 radnych, protokół z XIV 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. 
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5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał 
Rady Powiatu radni otrzymali w materiałach do sesji. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 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 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Następnie poprosił o zgłaszanie pytań i wniosków do 
złożonego sprawozdania.  
Radny Karol Malicki poprosił o przybliżenie sprawy związanej z podjęciem uchwały nr 
59/200/04 dotyczącej przyjęcia prognozy kwoty długu powiatu kościańskiego w latach 2004 
– 2008. 
Starosta powiedział, że Zarząd Powiatu musiał do uchwały budżetowej na rok 2004 
przedłożyć prognozę długu. O dalsze wyjaśnienie powyższej sprawy poprosi Skarbnika 
Powiatu. 
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch powiedziała, że podjecie tej uchwały jest 
konsekwencją podjęcia uchwały budżetowej, w której przyjęto zapisy związane z 
zaciągnięciem pożyczki lub emisję obligacji. W momencie przyjęcia takiego zapisu należy 
przedłożyć prognozę długu, która opiniowana jest przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 
Opinia RIO jest pozytywna. Dodała, że powyższa opinia podlega publikacji oraz jest 
wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kościanie. Zaznaczyła również, 
że prognoza dotyczy możliwości płatniczych, tzn. czy samorząd terytorialny zakładając 
prognozę długu zmieści się w progu 60 % prognozowanych dochodów. Natomiast wysokość 
spłaty nie może przekroczyć 15 % prognozowanych dochodów. Prognozowana kwota mieści 
się w wyznaczonych progach. Nawet nie zbliża się do wyznaczonych granic.  
Radny Karol Malicki nawiązując do uchwały nr 60/206/04 w sprawie zmian budżetu powiatu 
kościańskiego na rok 2004 oraz częściowego rozdysponowania rezerw poprosił o podanie 
zadań, na które zostaną przeznaczone z rezerwy budżetowej środki na promocję. 
Wicestarosta Pan Michał Jurga powiedział, że powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. 
na:  
- wydawanie „Orędownika Powiatowego” – 10.000 zł, 
- dofinansowanie zakupu 20 kompletów dresów dla UKS „Trops – Sprawni – Razem” przy 

Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie – 2.000 zł, 
- dodruk folderu promocyjno – informacyjnego poświęconego powiatowi kościańskiemu – 

2.000 zł, 
- zwiększenie dotacji dla OSP na: „IV Krajowe Zawody Sikawek Konnych z udziałem ekip 

zagranicznych” – 3.000 zł. 
Radna Urszula Iwaszczuk zainteresowała się sprawą redagowania „Orędownika Powiatu 
Kościańskiego” oraz tym, czy radni mogą umieszczać w nim swoje artykuły. 
Starosta Pan Andrzej Jęcz powiedział, że „Orędownik Powiatu Kościańskiego” redagowany 
jest przez pracowników Starostwa Powiatowego, głównie przez Pana Bartosza Jankowskiego, 
przy współudziale „Gazety Kościańskiej” oraz „Gazety Poznańskiej”. W „Orędowniku 
Powiatu Kościańskiego” swoje artykuły mogą umieszczać radni. Orędownik ma przedstawiać 
najważniejsze sprawy, które dzieją się na terenie powiatu oraz sprawy, które dotyczą jego 
mieszkańców.  W związku z powyższym jego łamy otwarte są dla radnych, którym za 
współpracę z góry podziękował. 
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Radny Karol Malicki zainteresował się, czy środki w wysokości 37.000 zł przeznaczone na 
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy zostaną przeznaczone na Igrzyska Powiatowe. 
Starosta Pan Andrzej Jęcz odpowiedział, że środki te otrzymał Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy w Kościanie na organizację Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Wszystkie 
imprezy zapisane są w Kalendarzu Imprez Sportowych. Zawody organizowane są dla 
młodzieży szkolnej w kilku dyscyplinach sportowych na poziomie powiatu. 
Radna Mirosława Mueller zainteresowała się terminem przyjazdu delegacji z Powiatu Alzey – 
Worms oraz programem pobytu delegacji na terenie powiatu kościańskiego. 
Starosta pan Andrzej Jęcz powiedział, że nie jest znany termin przyjazdu delegacji z Powiatu 
Alzey-Worms do Polski. Może się to odbyć pod koniec maja lub na przełomie maja i 
czerwca. Ponadto nie jest znany skład delegacji. Na tym spotkaniu odbędzie się 
podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz odbędą się rozmowy na temat dalszej 
współpracy. Chciałby, aby te spotkania wydały jakieś „owoce”, tzn. aby nawiązała się  
współpraca rzemieślników oraz innych grup zawodowych, działających na terenie obu 
powiatów chórów, a także wymiana młodzieży. W chwili obecnej czeka na odpowiedz 
Starosty z Powiatu Alzey – Worms.  
Wobec barku innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad. 
 
7. Zapytania radnych. 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radych, czy są pytania?  
Radny Jerzy Dolata poprosił o dodatkowe informacje związane z artykułem Rzeczpospolitej z 
dnia 19 marca 2004 roku pt. „Ultimatum starostów”, w którym szpitale powiatowe grożą NFZ 
wypowiedzeniem umów. Następnie odczytał fragment artykułu. Ponadto poprosił o 
wyjaśnienie następującej kwestii: czy droga powiatowa przebiegająca w Kościanie przy 
Cmentarzu Komunalnym kończy się przy Skwerze Krimpen, czy jej koniec znajduje się na 
skrzyżowaniu łączącym ją z drogą krajową Nr 5. 
Starosta Pan Andrzej Jęcz poinformował, że w dniach od 18 do 19 marca 2004 roku odbyło 
się Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. W Zgromadzeniu udział wzięli 
przedstawiciele Rządu RP w tym Minister Zdrowia Pan Leszek Sikorski. Na Zgromadzeniu 
poruszane były sprawy dotyczące służby zdrowia, ponieważ tych kwestii nie można pomijać. 
Na terenie Polski funkcjonują publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które mają pewne 
zaległości wobec swoich pracowników. Na realizację tzw. „ustawy 203” SP ZOZ w 
Kościanie wypłacił około 2.000.000 zł. W sumie na jej realizację szpitale powiatowe i 
wojewódzkie potrzebują ponad 3.000.000.000 zł. Dlatego też samorządy powiatowe dążą do 
ich odzyskania z budżetu państwa. W celu ich odzyskania niektóre szpitale powiatowe 
wystąpiły do sądu. Dyrektor SP ZOZ w Kościanie w porozumieniu z Zarządem Powiatu oraz 
Radą Społeczną SP ZOZ w Kościanie wystąpił do sądu o odzyskanie 500.000 zł. Ponadto 
przygotowywany jest wspólny pozew szpitali w tej sprawie. Jest to bardzo ważna kwestia i 
dlatego przedstawiciele powiatów wystąpili z postulatem dotyczącym wypłacenia pieniędzy 
na realizację tzw. „ustawy 203”. Dodał, że odniósł wrażenie, iż Minister Zdrowia ma wole 
rozwiązania tej kwestii. Jest jednak problem natury ekonomicznej – brak środków. Będą się 
toczyć trójstronne rozmowy, aby ten problem rozwiązać. Drugi postulat dotyczył kontraktów 
na realizację świadczeń zdrowotnych. Chodzi o zapewnienie w kontraktach zawieranych na 
rok 2004 środków finansowych nie mniejszych niż w roku 2003. W przyjętym stanowisku 
ujęto zapis, w którym zaleca się samorządom powiatowym uruchomienie procedur 
związanych z wypowiadaniem kontraktów na świadczenia zdrowotne. Zwrócił uwagę, że 
kontrakty podpisywali dyrektorzy szpitali, a nie starostowie. Dlatego też kontraktów nie mogą 
rozwiązać starostowie. Jednak decyzję o przystąpieniu do procedur związanych z 
wypowiedzeniem kontraktów podejmą organy założycielskie szpitali, czyli samorządy 
powiatowe i wojewódzkie. Zwrócił uwagę, że kontrakt który podpisał Dyrektor SP ZOZ  w 
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Kościanie nie jest zadawalający. Kontrakt ten jednak pozwoli na funkcjonowanie szpitala do 
końca 2004 roku. Nie zabraknie środków na wynagrodzenia oraz opłaty eksploatacyjne. 
Niedawno podpisano kontrakt dotyczący opieki nocnej oraz w dni wolne. SP ZOZ w 
Kościanie otrzyma 64 grosze za 1 mieszkańca miesięcznie. Prowadzone są rozmowy 
związane ze zwiększeniem zakontraktowanych środków na poradnie specjalistyczne. Ponadto 
przygotowywany jest wniosek o środki z Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, 
z których być może powiat będzie mógł skorzystać. W chwili obecnej nie ma ostatecznej 
decyzji, czy beneficjantem może być samorząd powiatowy – szpital powiatowy. Na pewno 
powiat może ubiegać się o środki na Oddział Ratownictwa Medycznego. Następnie 
poinformował, że odpowiedź na temat przebiegu w/w drogi powiatowej otrzyma Pan Jerzy 
Dolata na piśmie.   
Radna Mirosława Mueller powiedziała, że na ostatnim posiedzeniu Rady Powiatu Starosta 
zarzucił jej, iż nie jest przygotowana do Sesji. Na dzisiejsza jest i chciałaby uzyskać 
odpowiedź, w czyim imieniu Starosta podpisał pismo do Premiera Leszka Millera dot.  
włączenia powiatu kościańskiego do podregionu zachodnioeuropejskiego. Zaznaczyła, że ona 
nie przypomina sobie debaty na ten temat. 
Starosta zwrócił uwagę, że nie zarzucił Pani Mirosławie Mueller uwagi, iż nie jest ona 
przygotowana. Pani Mueller sama to powiedziała. Poinformował, że sprawa dotyczy 
utworzenia regionów statystycznych, które posiadają kraje członkowskie w Unii. Są to 
terytoria, na których będą zbierane informacje na potrzeby czysto statystyczne. Rejony te nie 
będą miały osobowości prawnej i nie będą korzystać ze środków unijnych. W pierwszej fazie 
powstała inicjatywa, aby został utworzony podregion obejmujący tereny byłego województwa 
leszczyńskiego, tzw. subregionie leszczyńskim. W okresie późniejszym została przedstawiona 
propozycja Rządowego Zespołu Międzyresortowego ds. NUTS dot. podziału województwa 
wielkopolskiego na podregiony oraz wstępną weryfikację propozycji Zespołu dokonaną przez 
Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego. Wg propozycji Zespołu Rządowego powiat kościański znalazłby się w 
subregionie zachodnio-poznańskim, w którego skład wejdą również Leszno oraz powiaty: 
gostyński, grodziski, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, szamotulski, śremski, 
rawicki i wolsztyński.  Urząd Marszałkowski zaproponował, aby powiat znalazł się w 
subregionie leszczyńskim, w którego skład wejdą Leszno oraz powiaty: leszczyński, rawicki, 
gostyński, krotoszyński i jarociński. Z uwagi na krótki termin wyrażenia stanowiska udzieli 
odpowiedzi, że dla potrzeb statystycznych lepiej byłoby, aby był to duży subregion 
zachodnio-poznański. Dodał, że podpisał to pismo gdyż został wybrany na Starostę i ma 
prawo do podejmowania pewnych inicjatyw. Zaznaczył jeszcze raz, że nie ma to związku z 
podziałem administracyjnym Wielkopolski, czy taż Polski. 
Wicestarosta dodał że powstały subregiony i poproszono samorządy o poparcie dla 
tworzonego subregionu. Teraz próbuje się pokazać, że najpierw opowiedziano się za 
subregionem leszczyńskim, a teraz subregionem zachodnio-poznańskim. Zaznaczył, ze ten 
duży region obejmuje również Leszno. Poznań jest metropolią i stanowi pewien subregion, do 
którego miałby być włączony powiat kościański. Teraz są próby upublicznienia informacji, iż 
powiat kościański odwraca się od Leszna. Marszałek poprosił o przedstawienie opinii w ciągu 
półtora dnia i dlatego nie było to konsultowane z Komisjami Rady. Jest to jednak układ 
statystyczny i lepiej będzie, gdy powiat kościański znajdzie się w większym subregionie.  
Radna Mirosława Mueller stwierdziła, że nie chodziło jej o sprawę opiniowania kwestii 
tworzenia subregionu. Chodziło jej o to, że mimo, iż upłyną rok od podejmowania decyzji w 
tym zakresie nie przedstawiono tej sprawy radnym i nie dyskutowano o tym.  
Wicestarosta poinformował, że od marca 2003 roku była cisza. Temat powrócił pod koniec 
października lub na początku listopada 2003 roku.  
Radna Mirosława Mueller stwierdziła, że można było jednak informację o tej sprawie 
przedstawić na Komisjach Rady. 
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Wicestarosta zwrócił uwagę, że pismo o włączeniu powiatu do subregionu leszczyńskiego 
podpisali wszyscy starostowie powiatów, które miały wejść w jego skład. 
Radna Urszula Iwaszczuk stwierdziła, że zawsze była świadczona służebność względem 
Leszna, teraz odbywa się to względem Poznania. Mimo, że Starosta ma legitymację do 
podejmowania pewnych inicjatyw to chyba nie chce powiedzieć, że „powiat to ja”.  
Starosta wyjaśnił, że autorzy tej inicjatywy chcieli otrzymać opinię na ten temat. W związku z 
tym, iż nie było możliwości uzyskania opinii Komisji Rady w tym zakresie udzielił 
powyższej odpowiedzi. 
Radny Jerzy Dolata zwrócił uwagę, że w prasie często ukazują się informacje, w których 
piszą o różnych miejscowościach z terenu powiatu kościańskiego, iż leżą koło Leszna. 
Niedługo pojawi się informacja, że powiat kościański leży koło Leszna. W związku z 
powyższym należy na ten temat przygotować jakieś sprostowanie. 
Wobec braku dalszych pytań i wniosków Przewodniczący Rady zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad. 
 
8. Przygotowanie sektora rolnictwa do wejścia do Unii Europejskiej. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że powiat kościański jest powiatem rolnym. W związku 
z tym, iż z dniem 1 maja 2004 roku Polska wejdzie do Unii Europejskiej chciałby, aby na 
dzisiejszej sesji zostały przybliżone radnym oraz zaproszonym gościom spraw z zakresu 
rolnictwa oraz przygotowaniu polskiego rolnictwa do integracji z Unią Europejską. 
Kierownik Kościańskiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa Pani Anna Postaremczak poinformowała, że Biuro Powiatowe, które zostało 
utworzone od podstaw, działa od dwóch lat. Biuro Powiatowe zajmuje się m.in. rejestracją i 
identyfikacją zwierząt. Na przestrzeni roku zakolczykowano 41.432 sztuk bydła. Ponadto 
Agencja nadawała numery stadom bydła. Na terenie powiatu jest 1627 gospodarstw 
hodujących bydło. Nadawane są również numery gospodarstwom hodującym trzodę chlewną  
- 620. Ponadto Powiatowe Biuro przeprowadziło szklenia dla rolników dotyczące wniosków 
powierzchniowych oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt. W powiecie odbyło się 79 
zaplanowanych spotkań. Uczestniczyło w nich 2317 rolników, co stanowi około 70 % 
przedstawicieli gospodarstw od 1 ha użytków rolnych. Zaznaczyła, że w celu realizacji 
powyższych zadań sezonowo zatrudniono 15 osób. Dodała, że po wejściu do Unii powiat 
kościański będzie mógł wykorzystać 23.000.000 zł. Dlatego też należy zrobić wszystko, aby 
w całości je wykorzystać.  
Radny Grzegorz Ratajczak zwrócił uwagę, że przeszkolono 70 % rolników. W związku z tym 
zainteresował się, co będzie z 30 % rolników, którzy przeszkolenia nie przeszli. 
Pani Anna Postaremczak odpowiedziała, że jeżeli będzie zainteresowanie to Biuro Powiatowe 
takie szkolenie przeprowadzi. Zaznaczyła, że w związku z tym, iż tworzone są Punkty 
Informacji dla rolników nie widzi potrzeby, aby je organizować. Z usług pracowników 
Punktów będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani rolnicy. Dodała, że osoby te będą 
przeszkolone przez Agencję. 
Starosta zwrócił uwagę, że wieś sceptycznie podchodzi do sprawy wejścia Polski do Unii 
Europejskiej. Należy uzmysłowić rolnikom, że zasadną rzeczą jest to co można wykorzystać 
w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Trzeba im to uświadomić. Następnie 
podziękował pracownikom Biura Powiatowego Agencji za dotychczasową działalność. 
Poinformował, że Starostwa wspólnie z Agencją chce utworzyć Punkty Informacji dla 
rolników. W przygotowanym programie uczestniczyć będą gminy rolnicze z terenu powiatu 
kościańskiego. Idea programu polega na utworzeniu 3 punktów informacji w każdej z gmin. 
Od połowy kwietnia osoby zatrudnione w/w punktach będą świadczyć usługi informacyjne  
na rzecz rolników. Następnie podziękował Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii i 
organizacjom rolniczym za gotowość do współpracy z tworzonymi Punktami. Dodał, że 
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osoby zatrudnione w Punktach Informacji będą pomagały rolnikom wypełniać wnioski o 
dofinansowanie określonych zadań z funduszy unijnych. 
Wiceprzewodniczący Rady Pan Kazimierz Józefowski zainteresował się liczba rolników, 
którzy złożyli wnioski o dopłaty bezpośrednie. 
Pani Anna Postaremczak odpowiedziała, że do chwili obecnej 1166 rolników złożyło 
wnioski, co stanowi 35 % potencjalnych beneficjantów. 
Przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej Pan Władysław Geremek powiedział, że Izba w 
miarę możliwości również będzie pomagać rolnikom oraz będzie współpracować z Punktami 
Informacyjnymi dla rolników. Stwierdził, że nie jest takim optymistą jeżeli chodzi o wejście 
Polski do Unii Europejskiej. Środki które otrzyma Polska stanowią 1/8 środków, które 
otrzyma UE. Są różnice w dopłatach i obiecane pieniądze dla rolników są niczym w 
porównaniu do pieniędzy jakie otrzymają rolnicy z Unii Europejskiej. UE do 2010 roku nie 
będzie dopłacać do polskiego mleka i masła. Dla dostosowania mleczarni do norm Unii 
Europejskiej wydatkowano duże środki, które miały być zwrócone m.in. poprzez dopłaty. 
Teraz mleczarnie będą spłacać swoje zobowiązania kosztem polskich rolników. Stwierdził, że 
rolnicy nie będą konkurencją dla rolników UE. Następnie podziękował wszystkim za 
dotychczasową pomoc rolnikom. Zaznaczył, że Kierownik Powiatowego Biura Agencji nie 
powiedziała jakiej wielkości dopłaty otrzymają rolnicy. Okaże się to dopiero w grudniu. 
Stwierdził, że aby móc korzystać ze środków unijnych Polska ze swego budżetu będzie 
musiała dać również pewną pulę środków. Skoro jednak nie ma na ochronę zdrowia to, czy 
będą środki na rolnictwo? Ponownie nawiązując do sprawy działających w Polsce mleczarń 
powiedział, że 92 % skupowanego mleka spełnia wymogi unijne. Za każdy litr rolnicy 
otrzymują 75 groszy. Bez dodatkowych środków mleczarnie nie będą mogły zwiększyć tej 
kwoty. Stwierdził, że to co się dzieje bardzo go przeraża. 
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że Pani Kierownik nie ma wpływu na wielkości 
środków jakie dostać mają rolnicy. Stwierdziła jedynie, że należy zrobić wszystko, aby 
rolnicy otrzymali to, co mogą dostać.  
Pani Anna Postaremczak poinformowała, że jest odpowiedzialna do przygotowania powiatu 
kościańskiego. Zależy jej, aby każdy rolnik mógł złożyć poprawnie wypełnione wnioski oraz  
pozyskał określone środki. Nie ma wpływu na wypracowane stanowiska w tym zakresie. Nie 
ma również wpływu na produkcję mleka. Stwierdziła również, że nie jest optymistką, lecz 
stara się wypełniać swoje obowiązki. W tym celu pracownicy Biura Powiatowego pracują na 
dwie zmiany. 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie przedstawi informacje o działalności Inspekcji 
Weterynaryjnej w Kościanie w aspekcie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Informacja 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
Radny Bernard Ptak powiedział, że jest Przewodniczącym Związku Zawodowych Rolników 
na powiat kościański i chciałby w jego imieniu coś powiedzieć. Stwierdził, że nie wszystko 
wygląda tak „różowo” jak zostaje to przedstawione. Samoobrona była przeciwna wejściu 
Polski do Unii Europejskiej na warunkach wynegocjowanych przez obecnych członków 
rządu. Determinacja związków zawodowych związana była z obowiązkiem walki o sprawy 
ważne dla polskiego rolnictwa. Kraje Unii Europejskiej nie dadzą polskim rolnikom tego co 
obiecują, gdyż walczą one o rynek zbytu, a nie rozwój rolnictwa polskiego. Starosta 
Kościański powołał Forum Rolnicze działań, którego są już efekty. Uczestnicząc w wielu 
szkoleniach organizowanych dla rolników zauważył, że rolnicy nie wynoszą z nich 
merytorycznej wiedzy o wypełnianiu wniosków. Na zebraniach Forum mówi się o wszystkich 
sprawach związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Starosta wychodząc naprzeciw 
potrzebom rolników wystąpił z inicjatywą utworzenia, przy współudziale gmin oraz 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, Punktów Informacji dla Rolników. W imieniu 
związków zawodowych podziękował Staroście za dotychczasowa współpracę i życzył dalszej 
owocnej współpracy ma przyszłość. Następnie zwrócił uwagę, że nie wszystko co działa w 
Polsce jest nieeuropejskie. Przykładem jest Powszechne Ubezpieczenie Rolników KRUS, 
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które zbudowane zostało na francuskim prawie ubezpieczeniowym. Mimo, że dobrze to 
funkcjonuje obecny rząd próbuje je reorganizować. Z ubezpieczeń tych korzysta cała wieś, a 
teraz próbuje się je reorganizować i likwidować. Nawiązując do sprawy wejścia Polski do UE 
powiedział, że należy być czujnym, gdyż rolnicy w pierwszym roku integracji mogą stracić 
5.000.000.000 zł. 
Radna Urszula Iwaszczuk stwierdziła, że dziwi się, iż rolnicy mają takie słabe zdanie o 
polskich rolnikach. Są oni dobrzy i nigdy by  nie mówiła, że oni nie potrafią wypełnić 
wniosków o otrzymanie środków z funduszy unijnych. Z wypowiedzi Lekarza Weterynarii 
wynika, że podmioty zajmujące się przeróbką produktów rolnych potrafiły sprostać 
wymaganiom Unii. Zainteresowała się, czy stałoby się to gdyby nie było perspektywy 
integracji Polski z Unią Europejską. Polacy w trudnych sytuacjach potrafią sobie poradzić. 
Wierzy, że Polacy poradzą sobie po wejściu Polski do UE. Zwróciła uwagę, że sprawa 
wejścia Polski do UE nie dotyczy tylko rolników. Należy więc na tę sprawę patrzeć bardziej 
globalnie. 
Pan Władysław Geremek stwierdził, że nikt nie mówił, iż są to źli rolnicy. Wcześniej też 
prowadzili działania zmierzające do uzyskania określonego standardu. Obecnie rolnicy 
wydali duże środki na dostosowanie rolnictwa do wymagań unijnych, gdyż im wcześniej 
wiele obiecywano. Teraz mówi się co innego. 
Przewodniczący Gminnego Związku, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gminie Krzywiń Pan 
Walenty Grzegorz powiedział, że rolnicy muszą wykorzystywać grunty zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 
Przewodniczący Gminnego Związku, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gminie Czempiń 
Pan Bronisław Michalak stwierdził, że rolnicy mają problemy z przekwalifikowaniem 
gruntów. Postępowania administracyjne są długotrwałe, na które rolnicy nie mają czasu. 
Pan Jan Szczepaniak powiedział, że reprezentuje instytucję, która świadczy doradztwo 
rolnicze. Od samego początku Ośrodek, jeszcze przed referendum unijnym, prowadził 
szkolenia i spotkania z rolnikami. Uczestnicy spotkań zgłaszali te same problemy, które 
poruszane są w chwili obecnej. Zapewnił, że w dalszym ciągu Ośrodek będzie świadczył 
usługi na rzecz rolników i każdego rolnika, który się do nich zgłosi obsłużą jego pracownicy. 
Zaznaczył, że nie są jednak w stanie dotrzeć do wszystkich rolników indywidualnych. 
Stwierdził, że 70 % przeszkolonych rolników to dużo. Jednak jeżeli jakaś grupa chciałaby 
zostać przeszkolona może się w każdej chwili zgłosić do Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 
Dodał, że nieważne jest jakie środki otrzymają rolnicy. Ważne jest to, aby je rolnicy 
wykorzystali. Teraz rolnicy muszą przygotować wnioski i inne dokumenty potrzebne do 
uzyskania środków unijnych. Wnioski te należy składać w terminie od 15 kwietnia do 15 
czerwca 2004 roku. Po tym terminie będzie można wnioski o środki poakcesyjne. W ich 
prawidłowym wypełnieniu dużą rolę będą odgrywały różnego rodzaju ośrodki doradztwa. 
Nawiązując do liczby złożonych wniosków o dopłaty bezpośrednie stwierdził, że na 
szkoleniach mówiono, iż Agencja będzie do nich przesyłać częściowo wypełnione druki. Być 
może rolnicy czekają na te druki i stąd jest niewielka liczba rolników, którzy złożyli te 
wnioski. 
Pani Anna Postaremczak odpowiedziała, że Agencja będzie wysyłała druki do rolników, 
którzy są zarejestrowani. W pierwszych dniach kwietnia otrzymają częściowo wypełnione 
wnioski.  
Przewodniczący Rady powiedział, że celem tej debaty było omówienie spraw związanych z 
przygotowaniem rolników powiatu kościańskiego do wejścia Polski do Unii Europejskiej. Nie 
było jej celem mówienie o wynikach negocjacji przedstawicieli rządu polskiego z 
przedstawicielami Unii. Najważniejszą sprawą jest to, aby rolnicy byli przygotowani do 
sięgania i korzystania ze środków unijnych. Sprawy rolnictwa są bardzo ważne i należy o 
nich rozmawiać. Wobec braku dalszych głosów w dyskusji podziękował zaproszonym 
gościom za udział w tej części obrad i ogłosił kilkuminutowa przerwę. 
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Po przerwie na salę obrad nie wrócił radny Kazimierz Dembny. W dalszej części obrad 
uczestniczyło 18 radnych. 
 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
9/1/ Uchwała w sprawie utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego oraz 

Technikum Uzupełniającego w Kościanie. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum 
Uzupełniającego w Kościanie radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta Pan Michał Jurga powiedział, że zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy Przepisy 
wprowadzające reformę ustroju szkolnego z dniem 1 września 2004 roku tworzone są szkoły 
uzupełniające, czyli:  
a) dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące dla absolwentów zasadniczych szkół 

zawodowych (nowego typu), których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa 
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 

b) trzyletnie technika uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 
(nowego typu), których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie 
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z dyrektorami szkół prowadzonych przez powiat 
kościański w sprawie naboru na rok szkolny 2004/2005, proponuje się, aby szkoły 
uzupełniające powstały w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie - liceum i 
technikum, oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie – technikum. 
Technikum Uzupełniające w Kościanie będzie kształcić w zawodzie technik handlowiec, a 
Technikum Uzupełniające w Nietążkowie będzie kształcić w zawodach technik handlowiec i 
żywienia i gospodarstwa domowego. 
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 zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XV/140/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie utworzenia Uzupełniającego 
Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Uzupełniającego w Kościanie została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
9/2/ Uchwała w sprawie utworzenia Technikum Uzupełniającego w Nietążkowie. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie utworzenia Technikum Uzupełniającego w Nietążkowie radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XV/141/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie utworzenia Technikum 
Uzupełniającego w Nietążkowie została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 
7 do niniejszego protokołu. 
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9/3/ Uchwała w sprawie przekształcenia ponadpodstawowego technikum rolniczego dla 

dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza 
w Nietążkowie. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przekształcenia ponadpodstawowego technikum rolniczego dla dorosłych 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie 
radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego 
projektu uchwały. 
Wicestarosta Pan Michał Jurga powiedział, że zgodnie z przepisami ustawy Przepisy 
wprowadzające reformę ustroju szkolnego z dniem 1 września 2004 roku organy prowadzące 
dotychczasowe technika oraz licea na podbudowie programowej szkoły zasadniczej (starego 
typu) oraz dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe dla dorosłych przekształcą je w szkoły 
ponadgimnazjalne po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz urzędu pracy i powiatowej 
rady zatrudnienia. Ponadpodstawowe Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Nietążkowie 
zostanie przekształcone w ponadgimnazjalną szkołę dla dorosłych na podbudowie zasadniczej 
szkoły zawodowej (nowego typu) o nazwie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. 
Natomiast ponadpodstawowe Technikum Hodowli Koni dla Dorosłych w Nietążkowie 
przekształcone zostanie w ponadgimnazjalną szkołę dla dorosłych o nazwie Technikum 
Uzupełniające dla Dorosłych w Nietążkowie. 
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 zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XV/142/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie przekształcenia 
ponadpodstawowego technikum rolniczego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
9/4/ Uchwała w sprawie przekształcenia ponadpodstawowego technikum hodowli koni dla 

dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza 
w Nietążkowie. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przekształcenia ponadpodstawowego technikum hodowli koni dla dorosłych 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie 
radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie opinii Komisji 
Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Na salę obrad powrócił radny Kazimierz Dembny. W dalszej części obrad uczestniczyło 19 
radnych. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr XV/143/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie przekształcenia 
ponadpodstawowego technikum hodowli koni dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
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9/5/ Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Krzywiń prowadzenia zadania Powiatu 

Kościańskiego w zakresie edukacji publicznej. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie powierzenia Gminie Krzywiń prowadzenia zadania Powiatu Kościańskiego w 
zakresie edukacji publicznej radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta Pan Michał Jurga powiedział, że Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń zwrócił się 
do Rady Powiatu z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie utworzenia z dniem 1 września 
2004 roku przez Gminę Krzywiń Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży 
oraz Uzupełniającego Liceum dla dorosłych, które wejdzie w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu. W przypadku gdy gmina pragnie realizować zadania 
powiatu musi uzyskać akceptację samorządu, który jest zobowiązany do realizowania tego 
zadania. Zaznaczył, że podpisanie porozumienia z Burmistrzem Miasta i Gminy Krzywiń nie 
pociąga za sobą skutków finansowych dla powiatu kościańskiego. 
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 zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr XV/144/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie powierzenia Gminie Krzywiń 
prowadzenia zadania Powiatu Kościańskiego w zakresie edukacji publicznej została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
9/6/ Uchwała w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w 2004 roku. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia pomocy finansowej w 2004 roku radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta Pan Andrzej Jęcz powiedział, że w dniu 29 stycznia 2004 roku Rada Miejska 
Krzywinia podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej w kwocie 150.000 zł z 
przeznaczeniem na realizację wspólnego zadania związanego z budową drogi powiatowej 
Zgliniec – Jurkowo. Na podstawie tej uchwały w dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu wnosi o 
podjęcie uchwały o przyjęciu pomocy finansowej. Jest to zgodne z zapisami ustawy o 
samorządzie powiatowym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 
Taka uchwała jest niezbędna do tego, aby można było tą kwotę zapisać w budżecie, o czym 
będzie mowa w następnym projekcie uchwały. Następnie poinformował, że zadanie to 
zgodnie z przyjętym wieloletnim planem modernizacji i budowy dróg na terenie powiatu 
kościańskiego będzie realizowany w ramach programu SAPARD. Powiat kościański złożył 
do tego programu trzy wnioski. W ostatnim czasie wpłynęło do Starostwa oficjalne pismo z 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z informacją, że te wnioski zostały 
pozytywnie ocenione i powiat uzyskał promesę pomocy finansowej w wysokości 50 % 
kosztów kwalifikowanych. W odniesieniu do tego zadania jest to pomoc finansowa w 
wysokości 400.000 zł. Wobec dwóch pozostałych zadań tj. budowy drogi Wydorowo -
Sierpowo oraz drogi Bielewo – Bieżyń jest to pomoc finansowa przekraczająca 600.000 zł. 
Następnie podziękował Panu Kazimierzowi Dembnemu, Panu Januszowi Matyśkiewiczowi 
oraz Panu Mirosławowi Woźniakowi za przygotowanie wniosków, które zostały bardzo 
wysoko ocenione. Dodał, że procedury przetargowe na wykonanie tych zadań zostały 
zakończone. Dokumenty przetargowe zostaną przesłane do Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa w celu ich zaakceptowania. Po ich zaakceptowaniu zostaną 
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przedstawione wyniki przeprowadzonych przetargów. Wtedy też Rada zostanie 
poinformowana, o tym kto będzie wykonawcą tych zadań oraz o kosztach wykonania tych 
zadań.  
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 zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr XV/145/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w 
2004 roku została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu. 
 
9/7/ Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 roku w 

sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2004 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały nr XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie budżetu 
powiatu kościańskiego na 2004 rok radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił 
o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch powiedziała, że:  
I. zmianie ulegają planowane dochody i wydatki budżetu powiatu kościańskiego na rok 

2004, w tym: 
a) na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 16.02.2004 r. zmniejszona zostaje część 

oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 53.726 zł. Po stronie wydatków zmniejszona 
została rezerwa celowa na zadania oświatowe, 

b) na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.02.2004 r. 
zmieniono wysokość dotacji celowych, w tym: 
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110), w rozdz. 85156 – 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 
obowiązkiem ubezpieczenia (składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych 
bez prawa do zasiłków) zmniejszono dotację o kwotę 102.600 zł, 

- na zadania bieżące własne (§ 2130), w rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-
wychowawcze, zwiększono plan dotacji o kwotę 100.000 zł. Po stronie wydatków 
przyznane środki zostają przeznaczone na: świadczenia dla dzieci kontynuujących 
naukę i usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo -
wychowawcze (94.000 zł) oraz dotacje dla świetlic terapeutyczno -
wychowawczych (6.000 zł), 

- na zadania bieżące własne (§ 2130), w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, 
zmniejszono plan dotacji o kwotę 4.400 zł. Po stronie wydatków plan w tym 
rozdziale pozostaje niezmieniony, a niedobór wynikający ze zmniejszenia dotacji 
Zarząd Powiatu proponuje pokryć z rezerwy ogólnej, 

c) na podstawie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia pomocy finansowej z Miasta 
i Gminy Krzywiń, zwiększone zostają dochody o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem 
na budowę drogi powiatowej Zgliniec. Po stronie wydatków środki zostają zapisane w 
rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6052 – Wydatki inwestycyjne jednostek 
powiatowych. W przyjętym budżecie powiatu na rok 2004 na realizację inwestycji 
zapisano: 437.138 zł z środków pomocowych SAPARD (§ 6051) i 437.138 z środków 
własnych (§ 6052). Wprowadzane niniejszą uchwałą do budżetu powiatu środki w 
kwocie 150.000 zł są przeznaczone na budowę drogi Zgliniec – Jurkowo. Ze względu 
na konieczność wprowadzenia wcześniejszych zapisów w § 6052, obecny zapis w 
budżecie zwiększa § 6050, 
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d) na podstawie wniosku Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, po stronie dochodów 
utworzony zostaje plan w wysokości 9.135 zł z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokal 
użytkowy położony przy Al. Kościuszki 32 i Placu Wolności 27 w Kościanie oraz ul. 
Szkolnej 8 w Jerce. Po stronie wydatków kwota 3.328 zł zostaje przeznaczona na 
podatek od nieruchomości Przychodni Rejonowej w Śmiglu, natomiast kwota 5.807 zł 
zostaje wprowadzona do rezerwy ogólnej. 

II. Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego dokonuje się przesunięć pomiędzy 
paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdz. 75095 – Pozostała działalność (promocja 
powiatu). Kwota 5.000 zł zostaje przesunięta z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 
2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 
do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy „Krajowe 
Zawody Sikawek Konnych” w Cichowie organizowanych przez Oddział Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu. 

III. Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kościanie w sprawie utworzenia środka specjalnego dokonano zmian w załączniku nr 8 
do budżetu powiatu kościańskiego – PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 
ŚRODKÓW SPECJALNYCH na rok 2004. Wpływy na utworzony środek specjalny pn. 
„Wspieranie rodzin w sytuacjach kryzysowych” pochodzić będą z dobrowolnych wpłat 
darczyńców i zostaną przeznaczone w zakresie wspierania osób znajdujących się w 
sytuacjach kryzysowych, w tym na prowadzenie punktu wydawania posiłków. 

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 zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr XV/146/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/131/04 
z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2004 rok została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
9/8/ Uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego 

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

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta Pan Andrzej Jęcz powiedział, że Powiat Kościański otrzymuje z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki na zadania w zakresie rehabilitacji 
zawodowej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie oraz zadania w zakresie 
rehabilitacji społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kościanie. W roku 2004 Powiat Kościański otrzyma z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych środki w wysokości 1.199.604,00 zł. W projekcie uchwały 
proponuje się powyższe środki przeznaczyć na: 
- zatrudnienie i rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych - 395.682 zł, 
- rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych - 803.922 zł. 
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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 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 zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr XV/147/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
9/9/ Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/39/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 4 

lutego 2003 roku w sprawie ustanowienia stypendium Starosty Kościańskiego dla 
uczniów i studentów z powiatu kościańskiego oraz określenia zasad jego udzielania 
zmienionej uchwałą Nr VI/71/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2003 
roku oraz uchwałą Nr X/109/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 7 października 
2003 roku. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały Nr IV/39/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 4 lutego 2003 roku 
w sprawie ustanowienia stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z 
powiatu kościańskiego oraz określenia zasad jego udzielania zmienionej uchwałą Nr VI/71/03 
Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2003 roku oraz uchwałą Nr X/109/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 października 2003 roku radni otrzymali w materiałach do 
sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta Pan Michał Jurga powiedział, że doświadczenia zebrane w trakcie składania 
przez kandydatów wniosków oraz w trakcie prac Komisji, powołanej uchwałą Nr 19/63/03 
Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2003 roku w celu weryfikacji złożonych 
wniosków pod względem spełniania wymogów formalnych i ustalenia listy kandydatów do 
stypendium, a także wnioski Komisji Rewizyjnej zgłoszone do Przewodniczącego Zarządu 
Powiatu Kościańskiego wskazują, iż Regulamin udzielania stypendium Starosty 
Kościańskiego dla uczniów i studentów z powiatu kościańskiego winien być dostosowany do 
zmieniających się warunków tak, by między innymi poprzez odniesienie do dochodów 
rodziny kandydata w skali całego roku wyrównać szanse wszystkich wnioskujących o 
stypendium oraz dać podstawę do bieżącej kontroli spełniania przez stypendystów wymogów 
uprawniających do jego otrzymywania. W imieniu Zarządu poprosi radnych o przyjęcie 
zmian zaproponowanych w powyższym projekcie uchwały.   
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr XV/148/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/39/03 
Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 4 lutego 2003 roku w sprawie ustanowienia stypendium 
Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z powiatu kościańskiego oraz określenia 
zasad jego udzielania zmienionej uchwałą Nr VI/71/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 
15 kwietnia 2003 roku oraz uchwałą Nr X/109/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 7 
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października 2003 roku została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do 
niniejszego protokołu. 
 
9/10/ Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do stowarzyszenia o nazwie: 

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie 
Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie 
poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta Pan Michał Jurga poinformował, że zakończyła się procedura związana z 
utworzeniem Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, które posiada 
osobowość prawną. Krokiem kolejnym jest powołanie przedstawicieli członków 
Stowarzyszenia. Zgodnie z § 20 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości 
w Kościanie członkowie zwyczajni stowarzyszenia posiadają w Walnym Zebraniu Członków 
po czterech przedstawicieli, w tym:  
- z urzędu Przewodniczącego Zarządu danej jednostki samorządu terytorialnego (w 

przypadku powiatu) lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta (w przypadku gmin),  
- osobę wskazaną przez Zarząd Powiatu lub wójta, burmistrza czy prezydenta miasta,   
- dwie osoby delegowane przez jednostkę stanowiącą samorządu terytorialnego.  
Po ukonstytuowaniu się tego Stowarzyszenia rozpocznie się procedura związana z likwidację 
Stowarzyszenia Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Kościanie. Wszystkie 
aktywa przejdą w poczet Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie. 
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. Ponadto w imieniu Komisji zgłosił kandydatury radnej 
Urszuli Iwaszczuk i radnego Kazimierza Józefowskiego do reprezentowania Rady Powiatu 
Kościańskiego w Walnym  Zebraniu Stowarzyszenia. 
Radna Urszula Iwaszczuk wyraziła zgodę na kandydowanie. 
Radny Kazimierz Józefowski wyraził zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący Rady zapytał o innych kandydatów. 
Radny Kazimierz Dembny zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Fornalika. 
Radny Ryszard Fornalik wyraził zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący Rady poinformował, że wybór reprezentantów nastąpi w głosowaniu 
jawnym. Radni głosują poprzez podniesienie ręki. Głosowanie nad przyjęciem 
poszczególnych kandydatów odbędzie się w kolejności alfabetycznej. Po wyczytaniu 
nazwiska kandydata głosujący dokonują aktu głosowania poprzez podniesienie ręki po 
zapytaniu: „kto z radnych jest za”, „kto z radnych jest przeciw” lub „ kto  z radnych 
wstrzymuje się od głosu”. Wyniki głosowania ogłaszane są bezpośrednio po zakończeniu aktu 
głosowania nad poszczególnym kandydatem. Za wybranych uważa się dwóch kandydatów, 
którzy otrzymali największą ilość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego 
składu Rady, przy czym głosów wstrzymujących nie dolicza się do żadnej z grup głosujących. 
Następnie zarządził głosowanie nad przyjęciem kandydatury radnego Ryszarda Fornalika. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, radny Ryszard Fornalik uzyskał 
14 głosów za, przy 5 głosach przeciwnych. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem kandydatury radnej Urszuli 
Iwaszczuk. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, radna Urszula Iwaszczuk 
uzyskała 7 głosów za, przy 3 głosach przeciwnych i 9 głosach wstrzymujących się. 
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Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem kandydatury radnego Kazimierza 
Józefowskiego. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, radny Kazimierz Józefowski 
uzyskał 17 głosów za przy 2 głosach wstrzymujących się. 
Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawicielami Rady Powiatu Kościańskiego w 
Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie zostali radny Ryszard Fornalik i 
radny Kazimierz Józefowski. Następnie zapytał o wnioski i uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały. Nie było, więc zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, 17 głosami za, przy 2 głosach 
wstrzymujących się uchwała nr XV/149/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23 marca 
2004 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do stowarzyszenia o nazwie: 
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie została podjęta. Uchwała stanowi 
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
Salę obrad opuścił radny Karol Malicki. W dalszej części obrad uczestniczyło 18 radnych. 
 
9/11/ Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na rok 2004. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na rok 2004 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 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 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 zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XV/150/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 
Powiatu Kościańskiego na rok 2004 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 
nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
9/12/ Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych 

w 2003 roku. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2003 roku radni 
otrzymali w materiałach do sesji. Następnie zaproponował dyskusję nad przedstawionym 
projektem uchwały. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem 
powyższej uchwały. 
Na salę obrad powrócił radny Karol Malicki. W dalszej części obrad uczestniczyło 19 
radnych. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr XV/151/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
działalności Komisji Spraw Społecznych w 2003 roku została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
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9/13/ Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów 

w 2003 roku. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2003 roku 
radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie zaproponował dyskusję nad 
przedstawionym projektem uchwały. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie 
nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr XV/152/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2003 roku została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
9/14/ Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2003 roku. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
Rozwoju Gospodarczego w 2003 roku radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie 
zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec braku głosów w 
dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
Salę obrad opuściła radna Urszula Iwaszczuk. W dalszej części obrad uczestniczyło 18 
radnych. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XV/153/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2003 roku 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
9/15/ Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Kościański a 

Powiatem Ostrzeszowskim w zakresie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
częściowej odpłatności za jego pobyt w rodzinie zastępczej. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Kościański a Powiatem Ostrzeszowskim 
w zakresie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i częściowej odpłatności za jego pobyt 
w rodzinie zastępczej radni otrzymali przed sesją. Następnie poprosił o przedstawienie 
powyższego projektu uchwały. 
Starosta Pan Andrzej Jęcz powiedział, że zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej 
w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat 
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie 
zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie, w łącznej kwocie świadczeń przysługujących 
danej rodzinie zastępczej. Powiat posiadający dziecko zawiera z powiatem właściwym ze 
względu na miejsce zamieszkania dziecka przed jego umieszczeniem w rodzinie zastępczej 
lub skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej porozumienie w sprawie 
umieszczenia dziecka i częściowej odpłatności.  
Salę obrad opuścił radny Bernard Ptak. W dalszej części obrad uczestniczyło 17 radnych. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XV/154/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia 
pomiędzy Powiatem Kościański a Powiatem Ostrzeszowskim w zakresie umieszczenia 
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dziecka w rodzinie zastępczej i częściowej odpłatności za jego pobyt w rodzinie zastępczej 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
 
10. 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.  
 
11. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący Rady zapytał o wnioski i oświadczenia radnych. 
Salę obrad opuścił radny Bernard Turski. W dalszej części obrad uczestniczyło 16 radnych. 
Radny Karol Malicki powiedział, że chciałby wyrazić swoje zdanie na temat niedawnej 
uchwały i zgłaszanych kandydatów do reprezentowania Rady. Powiedział, że szanują Pana 
Ryszarda Fornalika, ale głosowali tak, jak głosowali, ponieważ Komisja merytorycznie do 
tego przygotowana, zajmująca się tym problemem, zgłosiła określonych kandydatów. Na 
forum Komisji prosił, aby oszczędzono im powyższej sytuacji. Jeżeli radni nie widzą miejsca 
dla członków Klubu Forum Demokratycznego w różnych organach to mają im to powiedzieć.  
Wtedy nie będą narażać ludzi na coś takiego, co się dzisiaj stało. Na Komisji przyjęto jego 
prośbę oraz zgłoszone kandydatury.  Dlatego też tak głosowali. Stwierdził, że bardzo się 
dziwi postawie radnych. Nie wie czym to tłumaczyć, ale jest to następna cegiełka mówiąca o 
tym, że są tylko złem koniecznym i nie dopuszcza się ich nawet do reprezentowania powiatu 
w takim Stowarzyszeniu. 
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że otrzymali na płytach CD projekt „Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Kościańskiego” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami”. 
Dodał, że treść pisana jest w Biurze Rady i można się z nią zapoznać. Następnie zaprosił 
radnych do udziału w dniu 21 marca 2004 roku o godz. 11 we mszy św., która odbędzie się w 
kościele w Rąbiniu z okazji 125 rocznicy śmierci generała Dezyderego Chłapowskiego. Po 
mszy nastąpi złożenie kwiatów na grobie generała. Wobec braku innych wniosków i 
oświadczeń radnych zaproponował przejść do następnego punktu obrad.   
 
12. Zakończenie. 

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