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PROTOKÓŁ NR XVI/04 
 
z XVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2004 r. w sali 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 do 
21.10.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
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 radnych, 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 XVI sesji otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały związane z 
problematyką posiedzenia. Następnie zapytał o inne głosy i wnioski związane z przedstawionym 
porządkiem obrad. Nie było, wiec zaproponował przejść do realizacji porządku obrad 
obejmującego: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu z XV 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. Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w powiecie kościańskim w 2003 

roku. 
9. Informacja o działalności Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

RP w Kościanie za rok 2003. 
10. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:  

1) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego, 
2) przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Komendy Powiatowej 

Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2003 r., 
3) przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 

bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu za 
2003 rok, 

4) przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Kościańskiego za 2003 r., 

5) przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2003 
roku, 

6) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, 

7) udzielenia pomocy finansowej gminie Śmigiel, 
8) zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XIII/129/03 z dnia 30.12.2003 roku w 

sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok, 
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9) zmiany uchwały nr XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie budżetu powiatu 
kościańskiego na 2004 rok, 

10) przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie. 

11. Odpowiedzi na zapytania. 
12. Wnioski i oświadczenia radnych. 
13. Zakończenie sesji. 
 
3. Przyjęcie protokółu z XV sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z XV sesji Rady Powiatu się zapoznał          
i stwierdza, iż odzwierciedla on w pełni przebieg obrad poprzedniej sesji. Następnie zgodnie z § 
38 pkt 4 Statutu Powiatu Kościańskiego zarządził głosowanie nad jego przyjęciem bez 
odczytywania.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, protokół z XV 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 załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu. Następnie poprosił o zgłaszanie pytań i wniosków do złożonego 
sprawozdania.  
Pan Karol Malicki poprosił o przybliżenie sprawy związanej z utworzeniem ½ oddziału 
zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie rzeźnik – wędliniarz w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kościanie. 
Wicestarosta poinformował, że w miesiącu marcu omówiono wstępny plan naboru do szkół 
ponadgimnazjalnych. W Zasadniczej Szkole Zawodowej, z inicjatywy przedsiębiorców z branży 
wędliniarsko-masarskiej głównie firmy Agro-Handel, postanowiono utworzyć ½ oddziału 
kształcącego w zawodzie rzeźnik-wędliniarz. W szkołach zawodowych jest możliwość 
połączenie dwóch branży. Zaznaczył, ze wcześniej nie było zainteresowania tym zakresem. 
Teraz się to zmieniło i Dyrekcja Zespołu wyszła naprzeciw oczekiwaniom. Dodał, że 
przedsiębiorcy gwarantują podpisanie umów związanych z praktyczną nauką zawodów. 
Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad. 
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7. Zapytania radnych. 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radych, czy są pytania? Nie było. 
 
8. Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w powiecie kościańskim w 2003 

roku. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że raport o stanie bezpieczeństwa sanitarno-
weterynaryjnego w powiecie kościańskim w 2003 roku radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Następnie o zabranie głosu poprosił Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościanie. 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie Pan Tadeusz Grygier przedstawił raport o stanie 
bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w powiecie kościańskim w 2003 roku. Raport 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawioną sprawą. 
Radny Kazimierz Józefowski powiedział, że z przedstawionego raportu wynika, iż najważniejsze 
zadania weterynarii to zapobieganie i zwalczanie chorób. W związku z tym zainteresował się, 
czy powiat kościański jest wolny od gruźlicy zwierząt. Następnie poruszył sprawę białaczki 
bydła. Powiedział, że co roku Powiatowy Lekarz Weterynarii miał środki na wykup krów 
chorych na białaczkę. W tym roku w jego sprawozdaniu finansowym takiej pozycji nie ma. 
Zainteresował się możliwością pozyskania środków z funduszy europejskich, ponieważ jest 
sporo sztuk w powiecie kościańskim chorych na białaczkę. 
Pan Tadeusz Grygier poinformował, że gruźlicy na terenie powiatu kościańskiego nie ma od 
trzech lat. Ostatnie sztuki były w Nowym Dworze, które zostały wykupione i wyeliminowane. 
Czasem pojawiały się przypadki podejrzeń, lecz po przeprowadzeniu badań okazywało się, iż nie 
jest to gruźlica.  Na terenie powiatu kościańskiego nie ma problemów z gruźlicą, chociaż w 
sąsiadujących powiatach występuje. Jest to choroba zakaźna i jak każda się pojawia. Natomiast z 
białaczką jest problem. W roku 2003 Inspektorat Weterynarii wykupił 120 sztuk. Pieniądze na 
ten cel pochodzą z budżetu państwa. Dysponuje nimi Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Dzielone 
są one proporcjonalnie do natężenia występowania choroby w danym powiecie. Są powiaty, 
które całkowicie są wolne od tej choroby. W powiecie kościańskim sprawa się ciągnie. Wynika 
to między innymi z niefrasobliwości rolników, którzy kupują zwierzęta bez badania i 
sprawdzenia, czy są one zdrowe. To powoduje, że nagle choroba pojawia się gospodarstwie, w 
którym tej choroby nie było od lat. Badania monitoringowe, jeżeli chodzi o białaczkę, dotyczą 
całego pogłowia. Jednak, jeżeli chodzi o gruźlicę i brucelozę, z powodów oszczędnościowych, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra badana jest 1/3 pogłowia rocznie. W przeciągu 3 lat daje to 
100 % monitorowania.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował przejść do 
następnego punktu porządku obrad. 
 
9. Informacja o działalności Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

RP w Kościanie za rok 2003. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że informację o działalności Zarządu Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościanie za rok 2003 radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Następnie o zabranie głosu poprosił Wiceprezesa Powiatowego Zarządu 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościanie. 
Prezes Powiatowego Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościanie Pan 
Paweł Buksalewicz przedstawił informację o działalności Zarządu Powiatowego ZOSP RP w 
Kościanie w 2003 roku. Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawioną sprawą. 
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Radny Kazimierz Józefowski zainteresował się, czy przeprowadzane są akcje sprawdzania 
hydrantów wykorzystywanych do gaszenia pożarów. 
Pan Paweł Buksalewicz odpowiedział, ze w każdej gminie hydranty sprawdzają inne podmioty. 
W gminie Krzywiń hydranty sprawdzane są wiosną. Nie wie jednak, jak jest w innych gminach. 
Radny Karol Malicki zainteresował się miejscem szkolenia wychowawców, które odbyło się w 
Ciechocinku. Stwierdził, że gdyby szkolenia odbywały się bliżej byłyby tańsze. Następnie 
zwrócił uwagę, że w informacji nie wspomina się o współpracy Ochotniczych Straży z Komendą 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. Wyjątkiem jest udział w szkoleniu 
organizowanym przez Komendę Powiatową. Stwierdził, że taka współpraca powinna być. 
Pan Paweł Buksalewicz poinformował, że szkolenie w Ciechocinku organizuje Zarząd Główny i 
jest ono bezpłatne. Nawiązując do sprawy współpracy Ochotniczej Straży z Komendą 
Powiatową powiedział, że współpraca jest tam, gdzie przewiduje to prawo. Zaznaczył, że 
niektóre jednostki Ochotniczych Straży znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo-
Gaśniczym. 
Radny Karol Malicki stwierdził, że z powyższego wynika, iż po za tym, co przewiduje prawo 
współpracy nie ma. 
Pan Paweł Buksalewicz odpowiedział, że do współpracy musi być dwóch chętnych. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował przejść do 
następnego punktu porządku obrad. 
 
10. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 

 
10/1/ Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych Rada Powiatu rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły i 
podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi. Zarząd Powiatu 
Kościańskiego przedłożył sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kościańskiego za rok 
2003 w dniu 25 marca 2004 r., które zostało przekazane radnym.  Następnie o zabranie głosu 
poprosił Starostę. 
Starosta powiedział, że uchwalony w grudniu 2002 roku budżet ulegał wielu zmianom w trakcie 
jego realizacji. Zmieniały się kwoty prognozowanych dochodów, a w prostej konsekwencji tego 
faktu również kwoty planowanych wydatków. Przyjęty w grudniu 2002 r. w uchwale budżetowej 
plan dochodów zamykał się kwotą 25.727.036 zł. W ciągu roku wzrósł do kwoty 27.397.584 zł, 
tj. o 6,49 %, mimo tzw. wyprowadzenia z budżetu powiatu w kwietniu 2003 r. środków na 
finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Same dochody własne 
powiatu wzrosły odnosząc wykonanie na koniec roku 2003 do prognozy przyjętej w uchwale 
budżetowej w grudniu 2002 r. o 13,82 %. Generalnie dochody zostały wykonane w stosunku 
planu po zmianach w 98,98 %, a brakujący 1 % ich wykonania to ustanowienie wydatków nie 
wygasających z dotacji przeznaczonej na restrukturyzację Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kościanie w kwocie 125.000 zł i przeniesienia w czasie realizacji zadania 
inwestycyjnego na drodze Zgliniec – Jurkowo na rok 2004, ze względu na przesunięcie 
programu SAPARD, z którego powiat starał się otrzymać dofinansowanie. W konsekwencji 
kwota wydatków nie wygasających została powtórnie zapisana w budżecie roku 2004 i de facto 
już wykorzystana, a kwota pomocy finansowej 150.000 zł do pozyskania z gminy Krzywiń na 
wspomnianą wcześniej inwestycję drogową jest również ujęta w budżecie na 2004 rok. W roku 
2003 rozdysponowano nadwyżkę budżetową z lat poprzednich w kwocie 535.112 zł. Ze środków 
zewnętrznych powiat skorzystał z pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowej kotłowni przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kościanie. Kwota wykorzystanej pożyczki w roku 2003 wyniosła 
120.000 zł. Realizacja planowanych wydatków jest konsekwencją prognoz i ich zmian w 
zakresie dochodów i przychodów w budżecie powiatu. Ogółem planowane wydatki wykonano w 
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95,65 %. W stosunku do planu nie wykonano wydatków na kwotę 1.221.275 zł. Jest to skutkiem 
m.in. dwóch zdarzeń mających zasadniczy wpływ na nie wykonanie planu dochodów, a więc 
wydatki nie wygasające z dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie, przesunięcie realizacji zadania na drodze Zgliniec – Jurkowo, także ustanowienie 
wydatków nie wygasających w budżecie powiatu na prace projektowe dotyczące Centrum 
Rehabilitacji i Sportu przy Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie oraz termin 
płatności ostatniej transzy dot. inwestycji przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie 
przypadający na luty 2004 r. Ważną przyczyną nie wykonania tych wydatków był nałożony 
szczególny reżim oszczędnościowy na wydatki, również w Starostwie Powiatowym. 
Reasumując, rok budżetowy 2003 zamknął się skumulowaną nadwyżką budżetową w kwocie 
790.843 zł. Dodał, że radni otrzymali wcześniej obszerne sprawozdanie Zarządu z wykonania 
budżetu za rok miniony, więc nie będzie go szczegółowo omawiać. Powiedział również, że 
odbyły się spotkania wszystkich Komisji stałych Rady Powiatu. Komisja Rewizyjna 
przeprowadziła kontrolę zgodności przedłożonego przez Zarząd sprawozdania. Regionalna Izba 
Obrachunkowa oceniła przedłożone sprawozdanie pozytywnie nie wnosząc żadnych uwag czy 
zastrzeżeń. Za chwilę zostaną przedstawione opinie Komisji oraz Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Następnie w imieniu Zarządu Powiatu Kościańskiego poprosił radnych o 
dokonanie oceny pracy Zarządu Powiatu w roku budżetowym 2003 i podjęcie stosownych 
decyzji wnosząc o udzielenie Zarządowi absolutorium.  
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że Komisja 
Spraw Społecznych, w dniu 21 kwietnia 2004 roku, zapoznała się ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu powiatu kościańskiego w 2003 roku. Członkowie Komisji nie zgłosili uwag 
do przedłożonego sprawozdania. 
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 Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju 
Gospodarczego, w dniu 20 kwietnia 2004 roku, zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu powiatu kościańskiego w 2003 roku. Członkowie Komisji otrzymali wyczerpujące 
odpowiedzi na zadane pytania. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że po 
przeprowadzeniu szczegółowej analizy sprawozdania z wykonania budżetu powiatu 
kościańskiego za rok 2003 Komisja Budżetu i Finansów opiniuje przedstawione sprawozdanie 
pozytywnie. 
Przewodniczący Rady powiedział, że przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z wykonania 
budżetu za 2003 rok uzyskało w dniu 8 kwietnia 2004 roku pozytywną opinię Komisji 
Rewizyjnej na podstawie, której sporządzono wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi 
Powiatu. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii 
Komisji o wykonaniu budżetu w 2003 roku. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Kaczmarek przedstawił opinię Komisji o 
wykonaniu budżetu powiatu kościańskiego w roku 2003. Opinia stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie 
wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Kaczmarek przedstawił wniosek Komisji w 
sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego. Wniosek stanowi załącznik 
nr 8 do niniejszego protokołu.  
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy wniosek został skierowany do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w celu zaopiniowania. W dniu 27 kwietnia 2004 roku otrzymał uchwałę nr 
SO-3/48/A/2004/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 
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23 kwietnia 2004 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Kościańskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kościańskiego z wykonania 
budżetu powiatu za 2003 rok. Następnie przedstawił treść powyższej uchwały. Uchwała stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Dodał, że sprawozdanie z wykonania budżetu zostało 
przez Zarząd Powiatu przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w celu 
zaopiniowania. W związku z tym poprosił Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pana Andrzeja 
Jęcza o przedstawienie uchwały składu orzekającego RIO w Poznaniu dotyczącej wyrażenia 
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu kościańskiego za rok 2003. 
Przewodniczący Zarządu przedstawi uchwałę nr SO – 15/20/S/Ln/04 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie 
wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu kościańskiego za rok 2003. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania 
budżetu powiatu kościańskiego za 2003 rok.  
Radna Mirosława Mueller powiedziała, że chciałaby wziąć udział w dyskusji nad sprawozdanie 
z wykonania budżetu powiatu kościańskiego w 2003 roku i podzielić się kilkoma uwagami. 
Odpowiadając sobie na pytanie: „dlaczego na Sesji, a nie na Komisjach?” powiedziała, że jest to 
najlepsze miejsce, aby usłyszeli je wszyscy, aby powiat nie był niemy, jak się to na wielu 
Komisjach zdarza. Powiedziała, że nie ma zastrzeżeń do wykonania budżetu za rok 2003 
przedstawionego radnym przez Zarząd Powiatu. Jako członka Komisji Rewizyjnej spotkała ją 
śmieszna niespodzianka przy odbiorze upoważnienia do kontroli, gdzie zabrakło zapisu: 
„kontrola wydatków w Starostwie Powiatowym”. Tłumaczono to tym, że takiego wniosku na 
Komisji nie było, że w protokole tego też nie ma, chociaż osobiście zgłaszała, iż chciałaby zająć 
się wydatkami w Starostwie Powiatowym. Zwołano nadzwyczajną Komisję i pozwolono im 
rozszerzyć zakres tej kontroli. Druga niespodzianka, która spotkała ją, to niemożliwość 
otrzymania odpowiedzi na pytanie odnośnie subwencji w wysokości 270.000 zł. Otrzymała 
odpowiedź, iż wykracza to poza upoważnienie, jakie otrzymała jako członek Komisji 
Rewizyjnej. Niemożliwość otrzymania tej odpowiedzi rodzi podejrzenie, że jest chyba coś nie 
tak z wydaniem pieniędzy przeznaczonych na likwidację zagrożeń w szkołach. Gdzieś na pewno 
one są, na coś zostały wydane. Następny „kwiatek” to delegacje, które z kolegą częściowo 
sprawdzała. Informacja z tym związana znajduje się w protokole Komisji Rewizyjnej. Delegacje 
sprawdzane były pod względem celowości i zasadności. Suma 562,42 zł jest to śmieszna suma 
wydana przez Radę Powiatu, lecz uważa, iż została ona wydana bezcelowo. Dotyczy wyjazdu do 
Warszawy, a na delegacji znajduje się enigmatyczne stwierdzenie „KRUS – uzgodnienia”. 
Stwierdziła, że budzi to wątpliwości, bo co ma powiat z KRUS-em. Jeśli już, to jej zdaniem, 
należało wykorzystać jak najtańszy środek transportu. Przykładem tego był wyjazd etatowego 
członka Zarządu do Warszawy, gdzie koszt jego delegacji wyniósł bodajże 200,60 zł. 
Stwierdziła, że takich „kwiatków” jest troszeczkę więcej, ale nie będzie ich tutaj wymieniać. 
Jeżeli czyni się starania, jakby chciano coś ukryć, to nie ma pewności do wykonania tego 
budżetu i w głosowaniu się wstrzyma. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Kaczmarek powiedział, że chciałby się odnieść 
do pierwszego z tych „kwiatków”, odnośnie do upoważnień. Zdania są bardzo podzielone w 
zakresie pierwszej wersji upoważnienia, ponieważ zapoznał się z notatkami protokolanta, 
swoimi oraz pozostałych członków Komisji, w których nie było mowy o upoważnieniu do 
kontroli wydatków Starostwa Powiatowego. Niemniej jednak, jako Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej wyszedł naprzeciw oczekiwaniom członków Komisji i zwołał posiedzenie Komisji, 
na którym to upoważnienie zostało rozszerzone. Zostało to przyjęte z zadowoleniem. Dodał, że 
nie bardzo rozumie skąd ten ”kwiatek”, skoro upoważnienie zostało rozszerzone pomimo 
wątpliwości członków Komisji, którzy wyszli naprzeciw oczekiwaniom. Stwierdził, że jest 
zaskoczony, iż uznane to zostało jako „kwiatek”, chociaż członkowie Komisji wykazali dobrą 
wolę w tym zakresie. 
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Wicestarosta Pan Michał Jurga powiedział, że zabrakło radnej Mirosławie Mueller woli, aby 
prześledzić bardzo szczegółowo wydatki pozyskanych środków oraz wydatki, które precyzyjnie, 
bardzo szczegółowo przedstawiono w sprawozdaniu. Stwierdził, że czasami ma wątpliwości, czy 
aż tak szczegółowo sprawozdanie należy pisać. Jest to jednak tak robione, aby nie było tego typu 
wątpliwości, jakie radna Mirosława Mueller w tym momencie zasiała. Powiedział, że w celu 
rozwiania tej wątpliwości wyjaśni to po raz kolejny, dokładnie trzeci, gdyż na dwóch 
posiedzeniach Komisji starał się wyjaśnić, w jaki sposób następował przepływ pieniędzy. 
Szczególnie element, o którym Pani Mirosława Mueller wspomniała. Po stornie dochodów w 
budżecie powiatu kościańskiego nastąpił wzrost dochodów o 13,7 %. W tych dochodach 
największą pozycją jest wzrost dochodów w zakresie subwencji ogólnej, w tym 98,79 % 
subwencji oświatowej. Blisko 2.500.000 zł zostało dodatkowo przekazane na wynagrodzenia i 
na podwyżki płac, które były wypłacone w ramach tzw. III etapu podwyżki płac, a potem 3 % 
podwyżki płac. Stwierdził, że zajmie się szczególnie 270.000 zł. Zarząd Powiatu wystąpił z 
trzema wnioskami do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, aby z tzw. 1 % rezerwy 
subwencji oświatowej pozyskać środki na likwidację zagrożeń w placówkach i szkołach 
wymienionych w decyzjach straży i inspekcji. Z trzech wniosków dwa wnioski zostały w miarę 
pozytywnie załatwione. Pierwszy wniosek dotyczył największych remontów, jakie zostały 
przeprowadzone w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie, na które powiat otrzymał 
270.000 zł. Drugi wniosek, który uzyskał uznanie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu 
dotyczył 40.000 zł na remont w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. Łącznie na 
likwidację zagrożeń powiat otrzymał 310.000 zł. Również w tym wniosku do Ministerstwa 
Zarząd pisał, iż zagrożeniem jest odłączenie cieplika w ZSP w Kościanie, gdyż już w tedy 
Zarząd miał informację, że spółka ciepłownicza zostanie zlikwidowana. W tym wniosku Zarząd 
wnosił o środki finansowe na inwestycję z tym związaną. Zarząd to zadanie zrealizował. Razem 
na remonty i likwidację zagrożeń zostały wydane i zostaną wydane w najbliższym czasie środki 
w wysokości 1.000.000 zł. Zwracając się do Pani Mirosławy Mueller powiedział, że 118.000 zł 
zostało w rezerwie oświatowej za 2003 rok, a 70.000 zł w rezerwie ogólnej. Środki te zostaną 
przeznaczona na likwidację zagrożeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. W 
tym Zespole przeprowadzono już remont, za kwotę 50.000 zł, związany z wymianą okien. 
Przypomniał, że na remont w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie powiat 
otrzymał 40.000 zł. Teraz zastanawia się, w jaki inny sposób wyjaśnić, że nie ma żadnego 
chowania pieniędzy, szczególnie w oświacie. Poprosił Panią Mirosławę Mueller, aby zechciała 
jeszcze raz przeanalizować, jaki był przepływ pieniędzy, które Zarząd pozyskał, na zadania 
oświatowe, na które brakowało pieniędzy. Zaznaczył, że w oświacie brakowało pieniędzy i 
będzie brakować. Szczególnie na zaspokojenie spraw związanych z potrzebami edukacyjnymi. 
Analizując materiał związany z realizacją budżetu okazuje się, że z budżetu powiatu w trakcie 
roku szkolnego dołożono 200.000 zł głównie do spraw związanych z wynagrodzeniem.  
Radna Mirosława Mueller powiedziała, że chyba się nie zrozumieli. Stwierdziła, że radni cieszą 
się z pozyskanych pieniędzy nie tylko na oświatę, ale również na drogi i inne zadania. Chodziło 
jej o podkreślenie faktu, że na pytanie radnego, członka Komisji Rewizyjnej, o przeznaczenie 
270.000 zł, otrzymali odpowiedź, iż wykracza to poza upoważnienie. Nie chodzi o sprawy 
finansowe, o liczby. Na początku wyraźnie powiedziała, iż nie ma zastrzeżeń do wykonania 
budżetu. Chodzi o „śmieszną” dla niej sprawę, ale jako radną powiatową, jako członka Komisji 
Rewizyjnej ubodło ją, że na zadane pytanie otrzymała taką „głupią” odpowiedź. Następnie 
zwracając się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powiedziała, że Komisja Rewizyjna 
liczy 5 członków. Pamięta, iż podczas omawiania zakresu kontroli, było trochę rozgardiaszu, 
gdyż mówiono o tym, kto, z kim gdzie idzie i czym się zajmie. Ona wtedy również, jak poparł ją 
kolega, powiedziała, czym będzie się zajmowała. Wyraźnie powiedziała „wydatki na Radę 
Powiatu i wydatki w Starostwie Powiatowym”, dlatego był ten „kwiatek”. Jeszcze raz 
powtórzyła, iż nie ma uwag do wykonanie budżetu. To są może takie „śmieszne” rzeczy, ale one 
wpłynęły na jej taką, a nie inną decyzję. Stwierdziła, że uniemożliwiono jej dojścia do pewnych 
informacji. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Kaczmarek poinformował, że ostateczna treść 
upoważnienia do kontroli była w brzmieniu, w jakim zażyczyła sobie radna Mirosława Mueller. 
Stwierdził, że chciałby, aby to dla wszystkich było zrozumiałe, gdyż zaczyna odnosić wrażenie, 
iż tak nie było.  
Przewodniczący Rady stwierdził, że należy w przyszłości zwrócić uwagę na precyzyjne zapisy w 
protokołach, które pozwolą na wyjaśnienie tego typu wątpliwości. 
Radna Urszula Iwaszczuk poinformowała, że chciałaby przemówić w imieniu Klubu Radnych 
„Forum Demokratyczne”. Powiedziała, że członkowie Klubu przyznają, iż budżet został 
zrealizowany zgodnie z prawem. Dochody zrealizowano niemal w całości, nieco mniej wydatki, 
bo w 95,65 %. Po roku działalności Zarządu pozostała pokaźna nadwyżka budżetowa ponad 
790.000 zł, o której wcześniej mówiono. To pozornie powinno cieszyć, a w istocie to zastanawia 
i niepokoi, bo w tej kwocie jest 200.000 zł rezerwy, o której mówił przed chwilą Wicestarosta. 
To niepokoi zwłaszcza przy tak ogromnych potrzebach, chociażby szkół. Powiedziała, że można 
się posłużyć przykładem szkoły w Nietążkowie. W auli wymieniono okna, ale można było iść za 
ciosem i zrealizować decyzje straży pożarnej dotyczące usunięcia łatwopalnych stropów i ścian. 
Nie zrobiono tego, pomimo iż od wielu miesięcy wszyscy mówili, że materiały budowlane 
zdrożeją. Był to też okres zimowy, kiedy wykonawcy obniżają ceny za usługi i można było to 
zrobić taniej. Zarząd jednak wolał schować te pieniądze do rezerwy. Druga kwestia to wzrost 
wydatków na delegacje. Zwiększyły się znacznie koszty wydatków służbowych, krajowych do 
144 % planowanych i zagranicznych do 240 % planowanych. Zainteresowała się, kto tak 
planuje, że o tyle procent się myli. Forum Demokratyczne nie zamierza „czepiać” się realizacji 
budżetu i wysuwać „banalnych” zarzutów, jak to wcześniej bywało. O potwierdzenie tego 
poprosiła Wicestarostę. Powiedziała, że wtedy mówiono o zbyt dużej ilości zakupionych gazet. 
Klub pomija takie drobiazgi. Dodała, że członkowie Klubu będą głosować zgodnie ze swoimi 
indywidualnymi przekonaniami.  
Wicestarosta Pan Michał Jurga zwracając się do Pani Urszuli Iwaszczuk powiedział, że nie 
wykazuje ona żadnej dobrej woli, aby przyjąć argumenty, które wcześniej Zarząd przedstawił. 
Zapytał, jak można było wydać pieniądze w listopadzie lub w grudniu, kiedy decyzje 
Ministerstwa Zarząd otrzymał w tym okresie? Stwierdził, że Pani Urszula Iwaszczuk doskonale 
wie, jakie są procedury związane z postępowaniem przetargowym. Zaznaczył, iż powiedział to, 
aby nie wprowadzono w błąd wszystkich słuchających. Następnie powiedział, że Pani Urszula 
Iwaszczuk była mu uprzejma wytknąć poprzednią kadencję – gazety. Być może widział tu zbyt 
duże wydatki, dlatego w pierwszej kolejności obcięto ilość czasopism, które na początku tej 
kadencji zastano. Nawiązując do sprawy delegacji powiedział, że ilość szkoleń, kursów, 
wyjazdów oraz sprawa pozyskiwania pieniędzy wymaga nie siedzenia na miejscu, ale wymaga 
ruszenia, po to, aby można było to zrealizować. Następnie powiedział, że realizacja zadań 
związanych z likwidacją zagrożeń będzie kontynuowana. Dlatego nie rozumie wątku 
podnoszonego, iż nie dobrze się stało, że Zarząd pozyskał te środki. Zaznaczył, że one zostaną w 
szkołach. 
Wobec braku dalszych głosów Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. Następnie zarządził 
głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 
Powiatu Kościańskiego. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, 16 głosami za, przy 3 głosach 
wstrzymujących się uchwała nr XVI/155/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 
2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego został podjęta. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
Starosta Pan Andrzej Jęcz w imieniu Zarządu podziękował za udzielone absolutorium. Zapewnił, 
że Zarząd Powiatu będzie się starał o dalsze pozyskiwanie środków na realizację zadań, które 
zostały przyjęte przez Radę. Dodał, że mówiąc o absolutorium mowa była o Zarządzie, gdyż jest 
to organ wykonawczy. Stwierdził, że w tym miejscu chciałby w obecności radnych, w imieniu 
Zarządu oraz własnym, podziękować Pani Skarbnik, gdyż to ona jest osobą, która budżet 
powiatu prowadzi i wyjaśnia wszystkie niuanse od strony formalnej. Jej praca pozwoliła na 
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osiągnięcie takiej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej. Następnie 
zwrócił się do Pani Skarbnik i w imieniu Zarządu oraz własnym powiedział „dziękuję”. 
Przewodniczący Rady pogratulował Zarządowi udzielonego absolutorium. Powiedział, że jest 
ono wyrazem właściwego gospodarowania przez Starostę i Zarząd środkami publicznymi. 
Następnie ogłosił kilkuminutową przerwę. 
 
Po przerwie wznowił obrady Rady.  
Radny Karol Malicki zwrócił uwagę, że Przewodniczący Rady nie zauważył, iż on chciał w 
poprzednim punkcie zabrać głos. W związku z powyższym poprosił o udzielenie mu głosu przed 
przejściem do realizacji następnego punktu obrad. 
Przewodniczący Rady przeprosił radnego Karola Malickiego i poprosił go o zabranie głosu. 
Radny Karol Malicki w imieniu Klubu Radnych „Forum Demokratyczne” pogratulował 
Zarządowi otrzymania absolutorium. Następnie podziękował Pani Skarbnik za wspaniałe 
przygotowanie sprawozdania, które jest bardzo przejrzyste. Dodał, że członkowie Klubu mają 
nadzieję, iż realizacja budżetu w 2004 roku będzie przebiegała tak samo jak w 2003 roku.  
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował przejść do 
realizacji następnego punktu obrad. 
 
10/2/ Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta 

Komendy Powiatowej Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2003 r. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Komendy Powiatowej 
Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2003 r. radni otrzymali w materiałach 
do sesji. Następnie poprosił o zabranie głosu Komendanta Komendy Powiatowej Policji w 
Kościanie.  
Komendant Komendy Powiatowej Policji w Kościanie Pan Henryk Kasiński przedstawił 
sprawozdanie stanowiące integralną część wyżej wymienionego projektu uchwały. Powiedział, 
że od 6 lat Komenda Powiatowa Policji w Kościanie ma ten sam stan etatowy - 121 stanowisk 
policyjnych. W roku 2003 czynnych było 117 policjantów, co dawało średnio 662 mieszkańców 
powiatu na 1 policjanta. Z obserwacji policji wynika, że w ciągu dwóch ostatnich lat ubyło około 
1.000 mieszkańców powiatu. Współczynnik przestępstw na 10 tys. mieszkańców w 2003 roku 
wyniósł 264, tj. o 20 mniej niż przed rokiem, przy średniej wojewódzkiej 362,71. W I kwartale 
tego roku ten współczynnik dalej spada, gdyż wyniósł 62 przestępstwa. Na stan zagrożenia 
przestępczością wpływa m.in. położenie geograficzne powiatu i związane z tym przemieszczanie 
się ludności szlakami komunikacyjnymi, bezrobocie oraz łatwość zbycia skradzionych rzeczy 
m.in. na giełdach samochodowych istniejących poza terenem powiatu kościańskiego. W okresie 
sprawozdawczym policjanci stwierdzili 2071 przestępstw tj. o 160 mniej w stosunku do 2002 r., 
w tym:  
• na terenie gminy Czempiń – 198, 
• na terenie gminy Śmigiel – 124, 
• na terenie gminy Krzywiń – 102, 
• na terenie miasta i gminy Kościan – 1656. 
Przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzono 961 tj. o 110 mniej niż w roku poprzednim. 
W sprawie wszystkich przestępstw w 2003 r. wszczęto 1139 postępowań przygotowawczych tj. 
o 45 więcej niż w 2002 r., a przedstawiono zarzuty 987 osobom tj. o 151 więcej niż w 
poprzednim roku. Przestępstw jest mniej, ale pracy więcej. Wskaźnik wykrywalności wyniósł 
90,2% tzn. był nieznacznie, bo o 0,7 % niższy niż w roku poprzednim, ale pozostawał na bardzo 
wysokim poziomie, dzięki czemu KPP w Kościanie uplasowała się na drugim miejscu spośród 
31 jednostek woj. wielkopolskiego przy średniej województwa 60,4%. Wskaźnik wykrywalność 
przestępstw o charakterze kryminalnych wyniósł 78,9. Jest to trzecie miejsce w województwie. 
Następnie przedstawił największe zagrożenia związane z przestępczością. Powiedział, że 
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wzrosła liczba włamań - 225 (poprzednio 163) i kradzieże 206 (przy dynamice 110,2%). 
Natomiast spadła ilość przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z 154 w 2002 r. do 
49. W I kwartale 2004 roku policja odnotowała ponad 80 tego rodzaju przestępstw, na co wpływ 
ma głównie kościańska dyskoteka. Przestępstwa te następują w Kościanie oraz na terenem 
gminy Czempiń. W 2003 roku na ogólną liczbę 352 wszczętych postępowań przygotowawczych 
o przestępstwa drogowe w 298 przypadkach wszczęto dochodzenia w sprawie kierowania 
pojazdem w stanie nietrzeźwości (dynamika 144,7%). Stwierdzono 289 takich przestępstw tj. o 
66 więcej niż w 2002 r. W 2002 r. policjanci ujawnili 122 czyny karalne, których sprawcami byli 
nieletni, a w 2003 r. tylko 49. Jednak w I kwartale 2004 roku odnotowano tych przestępstw 
ponad 40. W okresie sprawozdawczym policjanci KPP w Kościanie ujawnili 35.565 wykroczeń 
tj. o 7.648 więcej niż w 2002 r. Biorąc pod uwagę bezrobocie utrzymujące się na dość wysokim 
poziomie można przewidywać, że w 2004 r. nadal będzie rosła liczba włamań oraz kradzieży i w 
związku z tym należy podjąć działania w kierunku ich ograniczenia i wzrostu wykrywalności. W 
2004 roku policja ma do czynienia z następującymi zjawiskami: 
• kradzieżą metali – na kolei są rozkręcane torowiska i sygnalizatory, 
• przestępstwem na tzw. „wnuczka”, 
• kradzieżami dokonywanymi w środkach transportu i sklepach, 
• kradzieżami kieszonkowymi. 
W pracy Policja kieruje się jednym z podstawowych czynników ocennych są badania społeczne, 
które przeprowadzane są od 2002 roku.  Na podstawie badań przeprowadzonych pod koniec 
2003 roku można powiedzieć, że na pytanie czy czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania 
83 % respondentów z powiatu kościańskiego odpowiedziało tak i raczej tak. Dodał, że podobnie 
jak w roku ubiegłym, spośród zjawisk niezgodnych z prawem, które sprawiają najwięcej 
kłopotów, badani najczęściej wymieniali: brawurową jazdę samochodami i motocyklami, 
chuligaństwo i wandalizm. Na dalszym miejscu znajdują się włamania do mieszkań i domów (5 
% respondentów). Na pytanie dotyczące obsługi petentów przez policjanta 75% respondentów z 
powiatu kościańskiego odpowiedziało, że było kulturalne i profesjonalne. Oceniana była również 
sprawa współpracy mieszkańców z Policją w ramach tworzenia społecznych inicjatyw 
organizowania bezpiecznego życia w miejscu zamieszkania, w ramach sąsiedzkich programów 
przeciwdziałania przestępczości. 73 % wypowiedziało się pozytywnie, a w 2002 roku na ten 
temat pozytywnie wypowiedziało się 49 % ankietowanych. Z powyższego wynika, że 
mieszkańcy są za współpracą z Policją, co cieszy. Z analizy przeprowadzonych badań 
ankietowych wynika, że społeczeństwo z roku na rok coraz wyżej ocenia profesjonalizm i 
kulturę policjantów, ufa im i coraz chętniej współpracuje z Policją. Dowodem na to są także 
liczne podziękowania dla policjantów składane na ręce Kierownictwa Komendy, z tytułu 
organizowanych działań w ramach prewencji kryminalnej i propagujących zasady 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Następnie poinformował, że w roku 2003 na terenie 
powiatu było 1 zabójstwo na tle nieporozumień rodzinnych, które zostało wykryte. Było 15 
bójek i 12 uszkodzeń ciała. Są to przestępstwa wykryte. W 2003 roku na terenie powiatu 
kościańskiego stwierdzono 961 przestępstw o charakterze kryminalnym tj. o 110 mniej niż w 
roku 2002 (wskaźnik dynamiki 89,7 %). Spośród tych przestępstw 761 wykryto. Co daje 
wskaźnik wykrywalności 78,9% i jest to III miejsce pod tym względem na 31 jednostek w 
województwie wielkopolskim m a w roku ubiegłym aż 73,4 %. W roku sprawozdawczym 
Policja przepracowała ponad 3.000 więcej godzin w patrolach. Związane jest to z 
przyjmowaniem od 3 do 8 stażystów do wykonywania prac biurowych. Policja współpracuje z 
innymi służbami mundurowymi. Dodał, że podczas imprez masowych nie było incydentów. 
Imprezy te były zabezpieczone na dobrym poziomie i Policja nie musiała interweniować. 
Zaznaczył, że na terenie powiatu nie było zagrożenia wybuchami i aktami terroru. Następnie 
poinformował, że w 2003 roku doszło do 114 wypadków (w porównaniu do roku 2002 o 3 
wypadki więcej), 404 kolizji (14 więcej). W zdarzeniach tych było mniej ofiar śmiertelnych, 
których było 13 tj. o 6 mniej oraz rannych, których było 166 tj. o 10 mniej. Najwięcej zdarzeń 
odnotowano w piątki, a najmniej zagrożonym dniem była niedziela. Najbardziej zagrożonym 
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obszarem było miasto Kościan – 196 zdarzeń tj. 37,8% ogółu wypadków i kolizji. Najbardziej 
niebezpieczną drogą jest droga nr 5, na której odnotowano łącznie 130 zdarzeń i 38,5% ogółu 
ofiar śmiertelnych. Na zakończenie poinformował, że chciałby powiedzieć kilka słów na temat 
finansów. Powiedział, że zgodnie z ustawą budżetową oraz ustawą o finansach publicznych od 
01.01.2003 roku Komendant Powiatowy Policji w Kościanie zaprzestał pełnić obowiązki 
dysponenta środków budżetowych. Dysponentem środków jest Wielkopolski Komendant 
Wojewódzki Policji w Poznaniu. Nie ma, więc informacji o wykonaniu przyjętego planu 
dochodów i wydatków. Otrzymał jednak informację, że nie ma żadnych zobowiązań 
wymagalnych. Dodał, że Komenda nie ma jednak środków na inwestycje. Sprzęt mógł zostać 
zakupiony dzięki wsparciu samorządów, za co podziękował. W ciągu dwóch ostatnich lat 
Komenda otrzymała od samorządów środki w wysokości około 200.000 zł. Potrzeb jest dużo, ale 
pieniędzy nie ma. Jednak w powiecie jest bezpiecznie. Gmina Krzywiń w konkursie na 
najbezpieczniejszą gminę otrzymała wyróżnienie. Powiedział również, że powiat kościański 
można uznać za bezpieczny. Jest to zasługa policji, mieszkańców współpracujących z policją 
oraz samorządów. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem. Nie było, 
więc 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 XVI/156/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia rocznego 
sprawozdania oraz informacji Komendanta Komendy Powiatowej Policji o stanie porządku i 
bezpieczeństwa publicznego za 2003 r. została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 
nr12 do niniejszego protokołu. 
 
10/3/ Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach 
pożarowych Powiatu za 2003 rok. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 
bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu za 2003 
rok radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o zabranie głosu Komendanta 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. 
Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie Pan Leon Mądry 
przedstawił sprawozdanie stanowiące integralną część wyżej wymienionego projektu uchwały. 
Powiedział, że ochrona przeciwpożarowa działa na podstawie dwóch ustaw, tj. ustawie o 
ochronie przeciwpożarowej i ustawie o państwowej straży pożarnej. Ustawa o państwowej straży 
pożarnej poszerza co jakiś czas zakres działania straży. Na początku straż pożarna zajmowała się 
gaszeniem pożarów. Na dzień dzisiejszy doszło wiele działów, które do tej pory nie były jej 
domeną. Straż zajmuje się szeroko pojętym ratownictwem, także ratownictwem na drogach, 
zagrożeniami wynikającymi z sił przyrody. Działania straży składają się z dwóch podstawowych 
działów. Z prewencji, tj. kontrolowania obiektów pod względem przygotowania do działań 
ratowniczych oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.  Druga działka tj. interwencja. 
Jeżeli chodzi o rozpoznanie zagrożeń to na terenie powiatu są problemy z obiektami 
użyteczności publicznej, a więc stare budownictwo, w których są drewniane klatki schodowe 
oraz stropy. Zauważa się jednak postęp związany z ich wymianą. Następną sprawą jest zwarta 
zabudowa w miastach, tj. w Kościanie, Śmiglu, Czempiniu, która stwarza określone zagrożenia 
ze względu na trudność opanowania powstałego pożaru. Innym zagrożeniem są różnego rodzaju 
gazy w powiecie. Jest to zagłębie gazowe, gdyż na terenie powiatu działają LINDE Gaz sp. z 
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o.o. oraz STATOIL Gaz sp. z o.o. Ponadto jest jeszcze gaz ziemny. Są to więc gazy: techniczne, 
płynne i ziemny. Do tej specyfiki przygotowywane są plany, które są realizowane. Następnie 
przystąpił do omawiania działki interwencyjnej. Powiedział, że ilość zdarzeń na terenie powiatu 
kształtowała się na poziomie 400 – 500 zdarzeń w ciągu roku. W dużym zakresie zależy to od 
pogody. W roku 2003 były 124 pożary. O 50 % spadła ich liczba w stosunku do 2002. Przez 
pierwsze 4 miesiące 2004 roku ilość pożarów była mała. Również niewiele było wypadków i 
działań ratownictwa na drogach. Być może będzie się tak układało przez cały rok. Nawiązując 
do sprawy pożarów powiedział, że nie ma pożarów średnich i dużych. Świadczy to o dobrym 
przygotowaniu jednostek straży pożarnych do działań zarówno ochotniczej jak i państwowej 
straży pożarnej. Szybka interwencja jest rozpoznawana po mocy pożaru. Jeżeli jest duży pożar 
to, albo nastąpiło późne zgłoszenie albo była kiepska interwencja w pierwszej chwili. Jeżeli nie 
ma dużych pożarów to prawdopodobnie było zgłoszenie na czas i właściwe zadziałanie w 
pierwszym okresie powstałego zdarzenia. Na pytanie, czy będą poszerzały się działania, 
powiedział, że jeżeli zaistnieje konieczność wprowadzenia któregoś z rodzaju ratownictwa 
zajmie się tym prawdopodobnie państwowa straż pożarna i w ogóle straże pożarne. Obecnie 
straże pożarne wycofują się z ratownictwa wodnego, w sensie działania na wodach otwartych. 
Zupełnie czym innym jest ratownictwo typowo humanitarne w momencie, kiedy poszukuje się 
topielców w akwenach wodnych. Tym straże będą się zajmować. Następnie przedstawił 
problemy występujące w działalności Komendy. Powiedział, że jak wszędzie wydatki rzeczowe 
wynoszą 13 % budżetu. Niewiele więc jest środków na utrzymanie obiektów. Nie ma pieniędzy 
na inwestycje. Jest to problem wszystkich komend straży pożarnej i policji. Odpowiadając na 
pytanie, czy Komenda jest przygotowana w sensie logistycznym powiedział, że jeżeli będą 
warunki naturalne, nie będzie jakiś wielkiej klęski to Komenda sobie poradzi w większym 
zakresie. Jeżeli będzie zdarzenie bardzo duże, jeżeli wystąpi jakaś gwałtowna nawałnica np. 
gwałtowne ulewy o dużych rozmiarach, silne wiatry będzie trzeba korzystać z pomocy 
Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania. Dla lepszego funkcjonowania Komendy Powiatowej 
należałoby uruchomić Centrum Powiadamiania Ratunkowego, gdzie wspólnie odbywają służbę 
dyspozytor państwowej straży pożarnej i dyspozytora medycznego. Kościan jest przewidziany 
do otrzymania w roku bieżącym pojazdu wyjazdowego związanego z ratownictwem 
medycznym. Następnie poinformował, że Komenda Powiatowa ma sprzęt, który się starzeje. 
Drabina ma około 26 lat, również stary jest ciężki wóz strażacki. Poprosił Radę Powiatu o 
pomoc w zakresie działań inwestycyjnych Komendy oraz w zakresie utworzenia Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego, za którą straż będzie bardzo wdzięczna. Zauważył, że pojazd dla 
Komendy nie kosztuje tyle ile pojazd dla policji. Pojazd patrolowy dla policji kosztuje 27.000 zł, 
a pojazd wyposażony w drabinę czy wysięgnik, który pozwala na pracę na wysokości kosztuje 
400.000 zł. Nie wszystkie środki musi mieć straż. Jeżeli uzbiera 1/3 środków to Komendant 
Główny dołoży pozostałą kwotę. Jeszcze raz poprosił samorząd powiatowy o pomoc w tym 
zakresie.  
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem. 
Radny Jerzy Dolata powiedział, że przez Kościan przebiegają szlaki komunikacyjne drogowy i 
kolejowy, przez które przewozi się środki trujące i przemysłowe. Ponadto znajduje się tu 
zagłębie gazowe. W związku z tym zainteresował się przygotowaniem Komendy do 
ewentualnych awarii związanych z tymi środkami.  
Pan Leon Mądry powiedział, że jeżeli chodzi o pierwsze uderzenie w tym zakresie to Komenda 
posiada zestaw ubrań gazoszczelnych i strażacy mogą z tym walczyć. Jest jednostka ratownictwa 
chemicznego w Poznaniu i w Lesznie. Powiedział, że z transportem tych środków nie jest źle. Są 
to przesyłki śledzone. Przesyłki, które przejeżdżają przez powiat, podobnie było z niedawnym 
transportem uranu, są przesyłkami, o których Komenda wie. Gdy mają one przejeżdżać przez 
powiat Komenda jest o tym wcześniej informowana i się do tego przygotowuje. Z tym raczej nie 
będzie problemu, chyba że byłoby to zagrożenie katastrofalne w sensie uderzenia 
terrorystycznego. Problem może wystąpić w pierwszej fazie, później przyjdzie pomoc z 
Poznania lub Leszna.  
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Wiceprzewodniczący Rady Pan Kazimierz Józefowski powiedział, że ze sprawozdania wynika, 
iż przez podpalenia wzrasta ilość pożarów. W związku z tym zainteresował się, czy Komenda 
prowadzi jakieś działania prewencyjne w celu ustalenia podpalaczy. Przykładem jest podpalenie 
miesiąc temu kompleksu łąk przy Kanale Prut i Kanale Mosińskim. Są to łąki torfowe bardzo 
trudne do gaszenia. Nastąpiło tam podpalenie. Zainteresował się, czy Komenda szukała 
podpalaczy, gdyż podobno co roku palą się te same łąki. Gaszenie łąk pociąga za sobą określone 
duże koszty i wysiłek strażaków.  
Pan Leon Mądry powiedział, że jest to problem znany. Określony obszar Gminy Kościan jest 
regularnie podpalany. Można domniemywać, że podpalaczami są właściciele, którzy chcą 
oczyścić łąki. Sprawa udowodnienia komuś, że on tego dokonał jest niezmiernie trudna. 
Komenda na patrolowanie tych terenów nie ma środków. Można domniemywać, że 
podpalaczami są właściciele, ale udowodnienie tego przez Komendę Straży ani Komendę Policji 
jest raczej niemożliwe. Przyznał, że są to pożary trudne, w momencie zapalenia torfowiska są 
trudności z jego ugaszeniem, co pociąga za sobą ogromne koszty. Jednak udowodnienie 
podpalenia konkretnej osobie jest bardzo trudne, mimo że sąsiedzi wiedzą, kto to zrobił. 
Radny Karol Malicki zwrócił uwagę, że Komendant oczekuje pomocy m. in. od samorządu 
powiatowego. Wiadomo ile kosztuje wóz drabiniasty, nie wie jednak jak wygląda sprawa 
utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego, dlatego chciałby otrzymać informację, jakie 
są to koszty.  
Pan Leon Mądry poinformował, że koszty zostały przedstawione Staroście. Sprawa utworzenia 
Centrum jest w toku. Z uzyskanych informacji wie, że zostało wysłane pismo do Wojewody. 
Wojewoda zdeklarował się, że pomoże. Pomieszczenia na Centrum są gotowe. Teraz chodzi o 
wyposażenie, tj. komputery, oprogramowanie i specjalistyczny sprzęt. 
Starosta powiedział, że jest procedura prawna związana z utworzeniem Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego. O jego utworzeniu decyduje powiat. W planie wojewódzkim zakładającym sieć 
centrów powiadamiania ratunkowego na terenie województwa wielkopolskiego. Ten plan, w 
ostatnich latach, ulegał pewnym modyfikacjom. Ostateczny plan, który otrzymał zakłada 
utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kościanie. Zaznaczył, że zawsze tak było. 
Według ostatniego planu Centrum to ma obsługiwać trzy powiaty: kościański, śremski i 
gostyński. Przyjęto pewne zasady, obowiązujące w Unii Europejskiej, według których Centrum 
powinno obsługiwać około 250.000 ludzi. Stąd też ta koncepcja. Dodał, że formalnie zwrócił się 
do tych dwóch samorządów powiatowych o opinię w tej sprawie. Odpowiedzi były takie, jakich 
się spodziewał, tzn. samorządy powiatowe nie widzą możliwości podporządkowania się 
koncepcji przygotowanej przez Wojewodę. Powiaty chcą tworzyć własne Centra. Mając te 
formalne odpowiedzi wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o dotację na utworzenie 
Centrum.  Problem jest natury finansowej i technicznej. Centrum opiera się na sprawnym 
przepływie informacji. Ma to tak działać, aby sygnał kierowany był do Centrum, gdy osoba 
znajdująca się na terenie powiatu zadzwoni pod numer 112 niezależnie czy z telefonu 
stacjonarnego, czy komórkowego, czy publicznego.  Jest problem natury technicznej z 
telekomunikacją, która zawiaduje całą siecią łączności telekomunikacyjnej. Należy więc ten 
problem rozwiązać. Koszt wyposażenia specjalistycznego Centrum, tj. urządzenia do 
rejestrowania rozmów i innych urządzeń wymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji wynosi 650.000 zł. Powiedział, że Zarząd patrząc na możliwości 
budżetu państwa ma świadomość, iż nie jest w stanie zdobyć całej kwoty. Niemniej jednak to 
wyposażenie jest wyposażeniem docelowym. Minimalne wyposażenie konieczne do 
uruchomienia Centrum kosztować będzie około 200.000 zł. Obecnie czeka na oficjalną 
odpowiedz od Wojewody. Dodał, że w planie wojewódzkim ratownictwa medycznego i sieci 
centrów powiadamiania ratunkowego jest zapisana pomoc w zakresie specjalistycznych karetek 
ratownictwa medycznego. W tym roku powiat kościański ma otrzymać taką karetkę. W związku 
z tym formalnie zwrócił się do Wojewody o przekazanie tego sprzętu. Szczególnie przez wzgląd 
na to, że na terenie powiatu w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie jest uruchomiony Oddział Ratownictwa Medycznego. Myśli, że ten sprzęt będzie 
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przekazany i jakieś wsparcie finansowe powiat otrzyma. Zgodnie z przepisami prawa Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego jest jednostką organizacyjną powiatu. W związku z tym musi mieć 
odpowiednie zabezpieczenie finansowe na wynagrodzenie oraz pokrycie kosztów 
funkcjonowania. Wymaga to dłuższej analizy, lecz w trakcie są prace formalne związane z 
utworzeniem tego Centrum. Dodał, iż myśli, że w tym roku uda się je uruchomić.     
Wobec braku dalszych pytań 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 XVI/157/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia informacji 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony 
przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu za 2003 rok została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
10/4/ Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Kościańskiego za 2003 r. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Kościańskiego za 2003 r. radni otrzymali w materiałach do 
sesji. Następnie poprosił o zabranie głosu Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Kościanie. 
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie Pani Łucja Pater - Chuda 
przedstawiła sprawozdanie stanowiące integralną część wyżej wymienionego projektu uchwały.  
Powiedziała, że działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie 
ukierunkowana była na ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych oraz zapobieganie powstawaniu chorób w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych. Pracownicy Inspekcji Sanitarnej ogromnie się starają, aby powiat był uznany za 
bezpieczny pod względem sanitarnym. Nie dzieje się nic bardzo niepokojącego, lecz pracownicy 
Inspekcji są cały czas czujni. Pracownicy zajmują się nadzorem sanitarnym jakości wody do 
picia i na potrzeby gospodarcze. W roku 2003 nadzorem zostały objęte wszystkie miasta i gminy 
powiatu kościańskiego. Wszystkie czynne i zarejestrowane obiekty zostały objęte przynajmniej 
jednorazową kontrolą połączoną z poborem wody do badań w monitoringu przeglądowym z 
hydroforni i sieci. Oprócz tego ze wszystkich wodociągów publicznych i zakładowych pobrano 
próby do badań z sieci trzykrotnie w monitoringu kontrolnym. Poinformował, że w ramach 
restrukturyzacji zlikwidowano laboratorium i wszystkie badania wykonywane są w Lesznie. 
Zwiększa to koszty wykonywanych badań. Obawia się, iż może zabraknąć jej środków na 
badania. Następnie powiedziała, że nadzorem kontrolno-laboratoryjnym objęto 3 zorganizowane 
kąpieliska oparte na wodach powierzchniowych na Dębcu Nowym, w Krzywiniu i Cichowie 
oraz 1 basen kąpielowy w Śmiglu. Podczas kontroli ustępów publicznych stwierdzono 
niewystarczającą liczbę ustępów w stosunku do potrzeb powiatu. Dotyczy to szczególnie 
miejscowości o walorach rekreacyjno-turystycznych oraz miejsc organizacji imprez masowych, 
a także okolic cmentarzy. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie, co roku 
składając sprawozdanie ze stanu sanitarnego przed Radą Powiatu sygnalizuje potrzebę 
zwiększenia ilości szaletów publicznych. Podczas kontroli obiektów lecznictwa zamkniętego 
stwierdzono, że szpitale utrzymanie czystości bieżącej zleciły profesjonalnym zakładom. 
Podobnie jest z praniem bielizny szpitalnej. Zasięgnięto opinii o zakładach wykonujących te 
usługi i okazało się, że w obu przypadkach spełniają one warunki określone w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1992 roku w sprawie wymagań, jakim powinny 
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odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej. Szpitale posiadają ważną decyzję Starosty Kościańskiego na wytwarzanie odpadów 
medycznych i umowy z przedsiębiorstwami uprawnionymi do zbierania i transportu odpadów 
niebezpiecznych, które dostarczają je do Spalarni Odpadów Medycznych przy Szpitalu 
Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. Dyrekcje szpitali w celu pozyskania środków 
pomocowych mogą przygotować programy zamierzeń związanych z poprawą sytuacji w 
szpitalach, które muszą uzyskać pozytywną opinię Inspekcji, aby nie lokować środków w 
obiekty, które nie rokują poprawy warunków. Dyrektorzy szpitali z terenu powiatu mają bardzo 
ambitne plany w tym zakresie i ma nadzieję, że będą mogli je zrealizować. Zaznaczyła, że 
pracownicy szpitali mają pewną świadomość konieczności przestrzegania reżimu sanitarnego. 
Następnie przystąpiła do sprawy związanej z higieną zakładów zajmujących się żywnością. 
Powiedziała, że nadzorem sanitarnym objęto 582 zakłady produkcji obrotu żywności, żywienia i 
przedmiotów użytku (w ewidencji 765). W celu poprawy stanu sanitarnego wydano180 decyzji 
administracyjnych w tym 3 o wstrzymanie produkcji, bądź unieruchomienie. W stosunku do 
osób winnych zaniedbań nałożono 113 mandatów na łączną sumę 9050 zł. Poinformowała, że od 
1 maja 2004 roku wszystkie zakłady zajmujące się żywnością będą musiały wprowadzić system 
mający doprowadzić do tego, aby żywność była bezpieczna i były spełnione wszystkie normy. 
Było to zaskoczeniem dla małych zakładów pracy, gdyż wcześniej była mowa, iż system ten 
wprowadzą duże zakłady. Znowelizowana ustawa o warunkach żywności i żywienia została 30 
października z 2003 roku nałożyła obowiązek wprowadzenia tego systemu na wszystkie zakłady. 
Dodała, że będzie to bardzo trudne, lecz w miarę możliwości pracownicy Inspekcji będą się 
starali producentom żywności pomagać. Będzie jednak trudno, ponieważ ze świadomość 
konieczności utrzymania higieny w tych zakładach jest różna. Następnie powiedziała, że w roku 
2003 stwierdzono 1 zbiorowe zatrucie pokarmowe, którego źródłem zakażenia były eklery 
wyprodukowane w jednej z kościańskich cukierni. Zatruciu, za które odpowiedzialna była 
pałeczka salmonella enteritidis uległy 22 osoby, z których 5 było hospitalizowanych. Nie udało 
się Inspekcji znaleźć źródła zakażenia. Kontrolą objęte są również obiekty nauczania i 
wychowania. Informacja na ten temat znajduje się w przedstawionym sprawozdaniu. Następnie 
odpowiadając na pytanie radnego Pawła Kaczmarka zadane na Komisji Spraw Społecznych 
powiedziała, że uznano, iż Szkoła Podstawowa w Racocie ma trudne warunki lokalowe, 
ponieważ niektóre sale lekcyjne nie mają 3 m wysokości. Jeżeli sale te nie spełniają tego 
kryterium są przez Inspekcję oceniane negatywnie. Ponadto omówiła sprawę szczepień. 
Powiedziała, że szczepienia ochronne realizuje 21 placówek leczniczych. W liczbie tej jest 1 
oddział noworodkowy, 18 gabinetów rodzinnych i szkolnych i 2 poradnie zakładowe. 
Przeprowadzono w nich 62 kontrole. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie transportu, 
przechowywania szczepionek. Nie notowano odczynów poszczepiennych. Efektywność 
szczepień ochronnych jest wysoka. Następnie przystąpiła do sprawy omawiania sytuacji 
epidemiologicznej. Powiedziała, że nie notowano zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby 
typu „A”, był jeden przypadek zachorowania na wzw „B” i dwa przypadki na wzw typ „C”. 
Zarejestrowano jedno zachorowanie na boreliozę i cztery przypadki zachorowań na 
toksoplazmozę. Kontakt ze zwierzęciem podejrzanym o wściekliznę bądź pokąsanym przez 
nieznane zwierzę było 116 osób z czego 31 zostało poddanych szczepieniu przeciwko 
wściekliźnie. Ponadto Inspekcja zajmuje się oświatą zdrowotną.  
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem. 
Radny Jerzy Dolata powiedział, że ma pytanie dotyczące wody pitnej. W związku z tym, iż są 
różne opinie na ten temat chciałby to wyjaśnić. Woda badana jest przez Inspekcje na ujęciu, po 
całej obróbce na stacji uzdatniania wody, gdy wychodzi do sieci. 
Pani Łucja Pater-Chuda wyjaśniła, że woda badana jest nie tylko przy ujęciach. Badana jest 
również woda w sieci, na wyznaczonych miejsca. Każdy wodociąg ma badaną wodę przy ujęciu 
oraz w sieci. W zależności od długości sieci zaopatrywanej przez dany wodociąg jest określona 
ilość miejsc, z których pobierane są próbki do badań.  Wszystko to określił Minister. 
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Radny Jerzy Dolata odpowiedział, że to wie. Pewne wątpliwości związane są z możliwością 
pobrania próbki do badań z mieszkania „Kowalskiego czy Malinowskiego”. Chodzi również o 
możliwość przebadania wody w punktach wydawania żywności.  
Pani Łucja Pater – Chuda powiedziała, że każdy zakład, mimo zasilania z jednego wodociągu, 
ma badaną wodę ze swojego kranu.    
Wobec braku dalszych pytań 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 XVI/158/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia informacji 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 
Powiatu Kościańskiego za 2003 r. została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 
14 do niniejszego protokołu. 
 
10/5/ Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów w 2003 roku. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2003 
roku radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o zabranie głosu Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów w Kościanie. 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kościanie Pani Ewa Szymczak przedstawiła 
sprawozdanie stanowiące integralną część wyżej wymienionego projektu uchwały. Powiedziała, 
że Rzecznik Konsumentów działa w oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów. Rzecznik konsumentów przyjmuje interesantów w każdą środę w 
godzinach od 10.00 do godz. 15.00 w siedzibie Państwowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Kościanie przy ul. Kościelnej 5 a.  Wszystkie działania Rzecznika, w okresie 
sprawozdawczym, realizowane były na podstawie kompetencji określonych ustawami, w tym 
głównie na podstawie art. 37 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W ramach 
pełnionych dyżurów oraz korespondencyjnie, w roku 2003 do Rzecznika zwróciło się ogółem 
193 konsumentów.  Z tej ogólnej liczby porad w formie telefonicznej udzielono 51 osobom, 122 
osobom Rzecznik udzielił porad i informacji bezpośrednio, a 20 spraw zostało załatwionych 
korespondencyjnie. Tematyka oraz zakres udzielonych porad względnie informacji obejmowała 
generalnie naruszenia szeroko pojętych uprawnień konsumentów, co szczegółowo przedstawia 
załącznik nr 1 do sprawozdania. Oprócz udzielenia informacji i porad, w związku ze 
zgłaszanymi problemami, Rzecznik podjął następujące działania: 
- w 20 przypadkach wystąpił pisemnie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i 

interesów konsumenckich /szersze omówienie w pkt. 3 oraz załączniku nr 2 do 
sprawozdania/, 

- w 22 przypadkach przygotował konsumentom pisma i wezwania kierowane do 
przedsiębiorców naruszających ich uprawnienia, 

- w 15 przypadkach skierował konsumentów do Polubownego Sądu Konsumenckiego w 
Lesznie celem złożenia wniosku o wszczęcie postępowania przed takim sądem, 

- w 11 przypadkach przygotował konsumentom pozwy sądowe o zapłatę w postępowaniu 
upominawczym, 

- w 15 przypadkach przygotował konsumentom pisma i wezwania odstępujące od umowy albo 
żądające obniżenia wynagrodzenia, zaadresowane do przedsiębiorców naruszających ich 
uprawnienia. 
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W porównaniu z rokiem 2002 utrzymywała się stała tendencja dodatnia i nastąpił wzrost liczby 
konsumentów zwracających się do Rzecznika o udzielenie informacji i porad prawnych, 
odpowiednio z 155 do 193, co stanowi wzrost o 24,5 %. W okresie sprawozdawczym Rzecznik 
wytoczył dwa postępowania sądowe o uznanie postanowień umowy za nieważne oraz z tytułu 
niewłaściwego wykonania umowy o dzieła. W okresie sprawozdawczym Rzecznik kontynuował 
współpracę i kontakty z Delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu, 
Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej Delegatura w Lesznie oraz ze 
Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich w Warszawie. Poinformowała, że szczegółową 
informację o realizacji ustawowych zadań Rzecznika Konsumentów przedstawiła w 
sprawozdaniu i załączonych załącznikach. Na zakończenie powiedziała, że stały wzrost liczby 
udzielanych przez rzecznika porad, interwencji wobec przedsiębiorców i wytoczonych pozwów 
wskazuje, iż przedmiotowa instytucja staje się coraz bardziej popularna i konieczna. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem. Nie było, 
więc 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 XVI/159/04 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2003 roku została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady podziękował kierownikom inspekcji, straży oraz Powiatowemu 
Rzecznikowi Konsumentów za udział w sesji Rady Powiatu Kościańskiego oraz przedstawione 
sprawozdania z ich działalności. 
 
10/6/ Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego radni otrzymali 
w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Salę obrad opuścili radny Karol Malicki, radny Jerzy Dolata i radny Stefan Klupsz. W dalszej 
części obrad uczestniczyło 16 radnych. 
Starosta Pan Andrzej Jęcz powiedział, że „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz 
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” zgodnie z art. 12 pkt 9b ustawy o 
samorządzie powiatowym został przyjęty Uchwałą nr VIII/90/03 Rady Powiatu Kościańskiego. 
Zaproponowane zmiany wynikają z obowiązku dostosowania działań Komendy Powiatowej 
Policji w Kościanie do strategii działania przyjętej przez Komendę Wojewódzką Policji w 
Poznaniu oraz w związku z dostosowaniem niektórych przedsięwzięć do wymogów Unii 
Europejskiej. Dodał, że powyższe zmiany zostały przyjęte przez Komisję Bezpieczeństwa i 
Porządku Publicznego. 
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 16 radnych, uchwała nr XVI/160/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
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uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr16 
do niniejszego protokołu. 
 
10/7/ 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 w materiałach do sesji. 
Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że w projekcie uchwały proponuje się gminie Śmigiel udzielić w 2004 
roku dofinansowanie w wysokości 1.200 zł z przeznaczeniem na realizację: 
- letnich warsztatów regionalnych pn. „włóczykije spod wiatraków” organizowanych przez 

Centrum Kultury w Śmiglu i Bibliotek Publiczną Miasta i Gminy Śmigiel (900 zł), 
- Powiatowego Przeglądu Chórów Amatorskich organizowanego przez Centrum Kultury w 

Śmiglu i Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” w Śmiglu (300 zł).  
W związku z tym, iż Centrum Kultury w Śmiglu jest samorządową instytucją kultury konieczne 
jest podpisanie porozumienia, które poprzedzone jest podjęciem uchwały przez Radę Powiatu. 
Na salę obrad powrócił radny Stefan Klupsz. W dalszej części obrad uczestniczyło 17 radnych.  
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 17 radnych, uchwała nr XVI/161/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
gminie Śmigiel została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 
protokołu. 
 
10/8/ Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XIII/129/03 z dnia 

30.12.2003 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XIII/129/03 z dnia 30.12.2003 roku w 
sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na 2004 rok radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta Pan Andrzej Jęcz powiedział, że wielkość środków nie wydatkowana w roku 2003 
pozwala na zwiększenie kwoty rozchodów w roku 2004. W związku z powyższym w projekcie 
uchwały zaproponowano zmiany polegające na: 
- zwiększeniu środków na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł, które przeznaczone będą 

na poniesienie kosztów 3 pomiarów hałasu środowiska, w razie wystąpienia interwencji, 
- zwiększeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł, które 

przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem archiwum 
geologicznego w Starostwie – zakup szaf, 

- zwiększeniu środków na zakupy inwestycyjne funduszy celowych o kwotę 50.000 zł, które 
przeznaczone będą na zakup rębaka dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie, 

- zwiększeniu środków na wydatki inwestycyjne funduszy celowych o kwotę 95.000 zł, które 
zostaną przeznaczone m. in. na wymianę systemu ogrzewania w domach pomocy społecznej. 

Na salę obrad powrócili radny Karol Malicki oraz radny Jerzy Dolata. W dalszej części obrad 
uczestniczyło 19 radnych. 
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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 19 radnych, uchwała nr XVI/162/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu 
Kościańskiego Nr XIII/129/03 z dnia 30.12.2003 roku w sprawie zestawienia przychodów i 
wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
10/9/ Uchwała w 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. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. W dniu dzisiejszym zwrócił się do niego Zarząd 
Powiatu z wnioskiem o wprowadzenie w druku projektu uchwały autopoprawki. Jej treść oraz 
tekst projektu uchwały wraz z wprowadzona autopoprawką radni otrzymali przed sesję. 
Następnie poprosił o przedstawienie autopoprawki oraz projekt uchwały po zmianach.  
Starosta przeprosił radnych za wprowadzenie powyższej autopoprawki. Wynika ona jednak ze 
specyfiki programu SAPARD, który wymaga wprowadzenia do uchwały budżetowej kwot 
wynikających z rozstrzygniętych przetargów. Powiedział, że w związku z podpisaniem umów o 
pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadania współfinansowane z programu przedakcesyjnego 
SAPARD oraz w wyniku przeprowadzonej weryfikacji zakresu prac wynikających z 
dokumentacji, skutkujących nie ujęciem w kosztach kwalifikowanych prac związanych z 
odwodnieniem dróg, zmianie ulega treść projektu uchwały oraz załączniki nr 1, 2 i 6. Ogólnie 
wartość planowanych robót maleje o kwotę 5.606 zł. Wartość prac mieszczących się w kosztach 
kwalifikowanych (finansowanych przez program SAPARD) maleje o kwotę 12.647 zł natomiast 
kosztów niekwalifikowanych (finansowanych z środków własnych powiatu) rośnie o kwotę 
7.041 zł. Brakującą kwotę środków własnych proponuje się pokryć z rezerwy ogólnej budżetu 
powiatu. Autopoprawka stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. Następnie poprosił 
Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały obejmującego powyższą zmianę.  
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch przedstawiła projekt uchwały obejmujący zmiany 
zawarte w autopoprawce. Powiedziała, że: 
1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargów na zadania współfinansowane z programu 

przedakcesyjnego SAPARD wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków 
budżetu powiatu na rok 2004. Przetargi zostały rozstrzygnięte na kwoty niższe od 
zaplanowanych w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej. Powstałe w ten sposób 
oszczędności w kwocie 782.198 zł, w części finansowanej z funduszu SAPARD umniejszają 
dochody powiatu, natomiast kwota 381.254 zł zostaje rozdysponowana w sposób 
następujący: 
1) kwota 250.000 zł zostaje przeznaczona na zwiększenie środków na realizację inwestycji 

pn.: Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w 
Kościanie, 

2) kwota 131.254 zł zasila rezerwę ogólną. 
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2. Dokonuje się rozdysponowania nadwyżki budżetowej za lata poprzednie w kwocie 790.843 
zł: 
1) Kwota 500.000 zł zostaje przeznaczona na zwiększenie środków na realizację inwestycji 

pn.: Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w 
Kościanie. Na rok 2004 zapisana w budżecie powiatu kwota wynosi łącznie 1.360.000 zł, 
w tym 960.000 zł środków własnych powiatu. W roku 2005 inwestycja wyniesie 
1.050.000 zł, w tym 850.000 zł środków własnych. Planowany koszt inwestycji w latach 
2003-2005 to kwota 2.500.000 zł. 
W załączniku nr 6 do uchwały zwiększone zostały także wartości gabarytowe 
zaplanowanej inwestycji. 

2) Kwota 200.000 zł zostaje zapisana w rezerwie celowej na zadania oświatowe. 
3) Kwota 90.843 zł zostaje zapisana w rezerwie ogólnej. 

3. Ze względu na zmianę podziału kwoty dofinansowania zadania pn. Centrum Sportu i 
Rehabilitacji przy Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie ze środków 
Totalizatora Sportowego w układzie 2004 = 200.000 zł + 2005 = 200.000 zł, wprowadza się 
zmiany w załączniku nr 6 do uchwały. 

4. Po stronie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły 
zawodowe, §2380 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapisano ½ osiągniętego 
zysku gospodarstwa pomocniczego przy ZSP w Kościanie za rok 2003 w wysokości 679zł. 
Środki zostały zapisane w rezerwie ogólnej. 

5. Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych 
dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: 
1) w rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej kwota 4.635 zł zostaje zapisana w 

formie dotacji dla: Stowarzyszenia na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym „Stop 
Śmierci” w Kościanie (2.635 zł) oraz Kościańskiego Towarzystwa Stwardnienia 
Rozsianego i Udaru Mózgu w Kościanie (2.000 zł), 

2) w rozdz. 92195 – Pozostała działalność, kwota 11.418 zł umniejsza §4210 – zakup 
materiałów i wyposażenia, a kwota 6.500 zł zmniejsza rezerwę ogólną. Pozyskane w ten 
sposób środki zostają rozdysponowane w sposób następujący: 
a) kwota 1.118 zł zostaje przesunięta do §4300 – zakup usług pozostałych, na zadania 

ujęte w uchwale Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia podziału środków 
budżetowych na rok 2004 na realizację zadań powiatu w zakresie: turystyki, kultury i 
ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia, 

b) kwota 200 zł na ubezpieczenie reprezentantów powiatu kościańskiego biorących 
udział w Prezentacjach Kultury Wielkopolskiej – Jarocin 2004, 

c) kwota 1.200 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Śmigiel na zadania 
organizowane przez Centrum Kultury w Śmiglu: letnie warsztaty regionalne 
„Włóczykije spod wiatraków” i Powiatowy Przegląd Chórów Amatorskich, 

d) kwota 15.400 zł na dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury, w tym 
m.in. dla: Zespołu Pieśni i Tańca Żeńcy Wielkopolscy (2.000 zł), Stowarzyszenia 
Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempińskiej (3.000 zł), Stowarzyszenia Orkiestra 
Dęta TON (2.000zł), Stowarzyszenia Chór Męski „Arion” w Kościanie (3.000 zł), 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej (1.000 zł). 

6. W Załączniku Nr 4 do uchwały zwiększone zostały przychody i wydatki środków 
specjalnych w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o 
kwotę 2.000 zł. Są to środki pozyskane w formie darowizny Polskiej Wytwórni Papierów 
Wartościowych S.A. w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie wydania publikacji 
nt. Klasztoru Ojców Benedyktynów w Lubiniu. 

7. Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r., Nr 100, poz. 1086) 
dysponentem środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i 
Kartograficznym jest Starosta. Natomiast według zaleceń Głównego Geodety Kraju, plan 
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finansowy Funduszu zatwierdza Starosta, zasadne jest więc wyłączenie tego plan z uchwały 
budżetowej. 

8. Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony 
Środowiska dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 5).  

9. Ze względu na zmianę wysokości planowanych nakładów na zadanie pod nazwą Centrum 
Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkól im. Marii Konopnickiej w Kościanie, wprowadza 
się zmianę wysokości upoważnienia dla Zarządu powiatu do zaciągania zobowiązań. 

10. Wprowadzenie zasad rozliczeń zwrotów wydatków w powiatowych jednostkach 
budżetowych ma charakter porządkowy. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały jak w druku nr 166 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 jak w druku nr 166 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 jak w druku nr 166 i wnosi o 
jej podjęciem. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad projektem uchwały ujmującym autopoprawkę 
zgłoszoną przez Zarząd Powiatu. 
Radny Jerzy Dolata w przedstawionym wystąpieniu Starosty oraz Skarbnika Powiatu nie było 
mowy o przychodach w wysokości 1.700.000 zł ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym. 
Kiedy Rada omawiała wstępnie ten temat padło zapewnienie, że Rada zostanie szczegółowo 
zapoznana z tym tematem. Minęło sporo czasu, więc prosi o informacje na ten temat.  
Skarbnik Powiatu powiedziała, że kwota 1.700.000 zł zapisana w załączniku nr 3 do uchwały 
budżetowej, która również jest zapisana w uchwale budżetowej przeznaczona jest na pokrycie 
niedoboru w budżecie powiatu. 
Radny Jerzy Dolata powiedział, że to wie. Chciałby jednak uzyskać informacje co się dzieje w 
tym zakresie.  
Starosta powiedział, że Zarząd analizuje rynek i zastanawia się jaka forma pokrycia tego 
deficytu będzie korzystniejsza, czy emisja obligacji, czy zaciągnięcie kredytu. Zaciągniecie 
kredytu jest prostsze w  realizacji. O wypracowanej propozycji Zarządu Rada zostanie 
poinformowana. Zgodnie z przepisami, aby Zarząd mógł cokolwiek realizować musi mieć 
akceptację Rady. W przygotowanej propozycji Zarząd określi cel emisji obligacji lub 
zaciągnięcia kredytu. W chwili obecnej odbywają się rozmowy z instytucjami finansowymi. Są 
to sprawy delikatne i na tym etapie nic więcej nie może powiedzieć. Zarząd otrzymał różne 
propozycje, z których będzie się starał wybrać propozycję, która będzie dla powiat najbardziej 
korzystna. Propozycję, która będzie związana z najniższymi kosztami obsługi. Na rynku 
finansowym podstawą oprocentowania kredytu lub obligacji jest WIG. Wskaźnik uzależniony 
jest od termin spłaty kapitału wraz z odsetkami. Jeżeli spłata następować będzie w odstępach 
kwartalnych to wtedy uwzględniany jest WIG-or trzymiesięczny, który w chwili obecnej wynosi 
około 5,30 – 5,40 %. Do tego doliczana jest marża, którą każda instytucja finansowa pobiera. 
Cały szkopuł jest w tym, aby ta marża była jak najniższa. Wynieść ona może od 0,7 % do 1,5 %. 
Dodał, że decyzja w tym zakresie będzie musiała być podjęta w najbliższym miesiącu, ponieważ 
wszystkie elementy związane z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych są dopięte. W dniu 
dzisiejszym Rada podejmie uchwałę, która to akceptuje. Teraz będzie można podjąć działania 
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zmierzające do wyłonienia instytucji, która będzie z Radą współpracowała w pozyskaniu 
środków niezbędnych do realizacji tych przedsięwzięć.   
Radny Jerzy Dolata zainteresował się, czy zapis, iż przychody w wysokości 1.700.000 zł będą 
pochodzić ze sprzedaży obligacji jest tylko zapisem. Nie jest to ostateczna decyzja. 
Starosta odpowiedział, że tak. Jest to zapis w budżecie. Jest on na razie bez pokrycia, ponieważ 
nie podjęto decyzji z jakiego źródła wpłyną na konto powiatu pieniądze. 
Radny Karol Malicki powiedział, że w uchwale budżecie napisano, iż środki pochodzić będą z 
pożyczek lub obligacji. Podobnie jest zapisane w punkcie drugim projektu uchwały. Niepokoi go 
jednak to, czy jak dzisiaj Rada przyjmie zapis, iż 1.700.000 zł pochodzić będzie z emisji 
obligacji, to czy Rada będzie mogła zaciągnąć kredyt, gdy Zarząd stwierdzi, że jest to 
korzystniejsza forma zaciągnięcia zobowiązań. Czy ten zapis zobowiązuje Radę do czegoś? Czy 
będzie możliwa zmiana? 
Skarbnik Powiatu powiedziała, że w podjętej uchwale budżetowej w § 4 zapisano, że deficyt 
budżetowy w kwocie 1.749.509 zł sfinansowany zostanie przychodami z emisji obligacji 
skarbowych na rynku krajowym w kwocie 1.700.000 zł oraz pożyczkami w kwocie 49.509 zł. 
Podejmując tą uchwałę Rada Powiatu przyjęła, że ta nierównowaga w budżecie, czyli deficyt 
budżetowy zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji skarbowych w w/w kwocie. 
Pozostała kwota dotyczy przewidzianej i zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ostateczną decyzję o tym czy to będą obligacje, czy 
to będzie kredyt podejmie Rada w formie uchwały. Zarząd Powiatu wystąpi z propozycją, którą 
Rada zaakceptuje uchwałą. Zarząd nie jest władny i żaden bank nie udzieli Zarządowi kredytu, 
jeżeli będzie to kredyt, bez zgody organu stanowiącego. 
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że radnym chodzi o to, czy można zmienić zapis związany 
z emisją obligacji skarbowych na zapis związany z zaciągnięciem kredytu. 
Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że jest to uchwała Rady Powiatu i Rada w każdej chwili może 
ten zapis zmienić. 
Radny Jerzy Dolata powiedział, że rozumie, że przyjmując uchwałę budżetową, w której 
przyjęto kwotę 1.700.000 zł, Rada Powiatu udzieliła Zarządowi kredyt zaufania do wybrania i 
przedstawienia radnym najkorzystniejszej formy zaciągnięcia. Decyzję o tym, czy to będzie 
kredyt, czy będą to obligacje podejmie Rada. W tej chwili Rada udziela Zarządowi kredyt 
zaufania, co do sposobu zaciągnięcia tego zobowiązania.  
Skarbnik Powiatu powiedziała, że Zarząd Powiatu szuka najkorzystniejszej formy pokrycia 
deficytu. 
Radny Jerzy Dolata powiedział, że rozumie, iż zapis w uchwale budżetowej jest nadal aktualny. 
Jednak po prezentacji firmy Inwest Consulting można było odczuć, że emisja obligacji jest 
formą najkorzystniejszą. Radni na ten temat nie otrzymali informacji. Teraz wiadomo jest, iż 
sprawa wyboru formy zaciągnięcia zobowiązania jest sprawą otwartą. 
Radny Karol Malicki powiedział, iż wie, że zapis w uchwale budżetowej można zmienić. 
Następnie zaproponował, aby na Komisjach Rady sprawa ta została przedstawiona. Radni 
mieliby możliwość przyjrzenia się jak wygląda sprawa zaciągnięcia kredytów i emisji obligacji.  
Starosta poinformował, że o wypracowanych koncepcjach Zarządu radni na pewno będą 
informowani na forum Komisji Rady. Zaznaczył, że banki nie przedstawią we wstępnych 
rozmowach szczegółów swojej oferty, ponieważ z tym związana jest cała procedura 
przetargowa. Dodał, że jak Zarząd przyjmie określony kierunek działania to zostanie on 
przedstawiony radnym.   
Radny Jerzy Dolata stwierdził, że Zarząd ma już jakieś rozeznanie. Zaproponował te informacje 
w formie symulacji przedstawić radnym na Komisjach Rady. W symulacji uwzględniony 
powinien być przedział czasowy oraz oprocentowanie. Radni wtedy mieliby obraz jak się ta 
sytuacja rysuje. 
Radna Mirosława Mueller powiedziała, że 13 kwietnia 2004 roku odbyło się wspólne 
posiedzenie Komisji Rady dotyczące budowy Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół 
im. Marii Konopnickiej w Kościanie. Wniosek Zarządu nie był dokładnie sprecyzowany. 
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Dlatego Komisje miały spotka się jeszcze raz, aby Zarząd przedstawił radnym wszystkie 
szczegóły związane z finansowaniem tego przedsięwzięcia. Nie było tego i niektórzy radni czują 
pewien niedosyt związany z tą sprawa. Przyznała, że krótka informacja na ten temat została 
przedstawiona na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, to jednak nie było dyskusji na ten 
temat. Wszyscy są tą sprawią zainteresowani i chcą wiedzieć, ile będzie to powiat kosztować.  
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki Zarządu. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, 17 głosami za, przy 2 głosach 
wstrzymujących się autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu 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 została przyjęta. 
Przewodniczący Rady 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 XVI/163/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 
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 21 do niniejszego protokołu. 
 
10/10/ Uchwała w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym 

Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiot, który utworzył 
jednostkę organizacyjną jest podmiotem sprawującym nadzór w zakresie: 
- realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, 
- prawidłowości gospodarowania mieniem, 
- gospodarki finansowej. 
Nadzór nad realizacją zadań SP ZOZ w Kościanie wykonywany jest poprzez kontrole okresowe. 
W projekcie uchwały Zarząd proponuje się powołać sześcioosobowy zespół kontrolujący. W 
jego skład mogłyby wejść osoby, które uczestniczyły w kontroli w roku ubiegłym, tj. Karol 
Malicki, Kazimierz Józefowski, Kazimierz Dembny, Adrian Kram i Sylwia Sałacka. 
Zaproponował, aby 6 osobą, która weszłaby w skład tego zespołu był Przewodniczący Rady Pan 
Edward Strzymiński.  
Przewodniczący Rady zapytał zgłoszonych kandydatów czy są chętni do wzięcia udziału w 
pracach w/w komisji. 
Radny Karol Malicki zrezygnował z kandydowania. Zaproponował, aby na jego miejsce został 
wybrany radny Stefan Klupsz. 
Radny Kazimierz Józefowski wyraził zgodę na kandydowanie 
Radny Kazimierz Dembny wyraził zgodę na kandydowanie 
Radny Stefan Klupsz wyraził zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący Rady wyraził zgodę na kandydowanie. 
Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem 
zaproponowanego składu osobowego zespołu, który przeprowadzi kontrolę w Samodzielnym 
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, 18 głosami za, przy 1 głosie 
wstrzymującym się do przeprowadzenia kontroli został powołany zespół w składzie: Stefan 
Klupsz, Edward Strzymiński, Kazimierz Józefowski, Kazimierz Dembny, Adrian Kram i Sylwia 
Sałacka. 
Przewodniczący Rady poprosił o wskazanie Przewodniczącego zespołu. 
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Radni zainteresowali się koniecznością wyboru Przewodniczącego zespołu na sesji Rady 
Powiatu. 
Radca Prawny Pan Maciej Matuszewski poinformował, że Przewodniczącego zespołu może 
wskazać Rada lub członkowie zespołu. 
Zdecydowano, że decyzję o wyborze Przewodniczącego zespołu podejmą jego członkowie. 
Przewodniczący Rady 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, uchwała nr XVI/164/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli 
okresowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie została 
podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady poprosił członków zespołu na zebranie się po sesji w celu 
ukonstytuowania i wybrania Przewodniczącego zespołu. 
 
11. Odpowiedzi na zapytania. 
 
Przewodniczący Rady, w związku z brakiem pytań, zaproponował przejść do następnego punktu 
obrad.  
 
12. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący Rady zapytał o wnioski i oświadczenia radnych. Nie było, więc zaproponował 
przejść do następnego punktu obrad.   
 
13. Zakończenie. 

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

 
 

Przewodniczący Rady 
 

Edward Strzymiński 
Protokolant: 
Łukasz Postaremczak 
 
Joanna Napierała 
 
 
 


