


Załącznik nr 1 do 
Uchwały Nr XV/153/04 
z dnia 23.03.2004 roku 

 
 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa,  

Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2003 r. 

 
 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego obradowała w 2003 r. na 

12 posiedzeniach. Realizowany harmonogram wynikał z planu pracy przyjętego przez Radę 

Powiatu w Uchwale Nr VI/69/03 z dnia 15.04.2003 r. 

 

1. Na posiedzeniu w dniu 28.01.2003 r. Komisja opracowała projekt planu pracy na rok 

2003. Ponadto Komisja zapoznała się i zaopiniowała następujące projekty uchwał Rady 

Powiatu w sprawie: 

- sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003, 

- zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2003, 

- zbycia gruntu rolnego położonego w Nietążkowie i w Śmiglu, 

- sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śmiglu przy ul. Szkolnej nr 2 i 

ustalenia zasady jego sprzedaży. 

2. Na posiedzeniu w dniu 11.03.2003 r. Komisja przyjęła ostateczną wersję planu pracy 

Komisji na rok 2003. Ponadto tematem posiedzenia było: przedstawienie projektu planu 

robót na drogach powiatowych w 2003 roku. Projekt przedstawili Wicestarosta Michał 

Jurga oraz Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Janusz Matyśkiewicz. 

Wysłuchano także informacji na temat realizacji uchwały Nr XXV/178/2000 z dnia 

20.12.2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia nieruchomości położonej w Kościanie 

przy ul. Szpitalnej przez SPZOZ. Komisja zapoznała się i zaopiniowała następujące 

projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

- podjęcia inwestycji pod nazwą: Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół 

Specjalnych w Kościanie 

- zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na rok 

2003. 

3. Celem kolejnego posiedzenia Komisji w dniu 26.03.2003 roku, było zapoznanie się z 

stanem dróg powiatowych, poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej. Członkowie komisji 



zwizytowali drogi powiatowe. Trasa przejazdu została przygotowana przez Zastępcę 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych p. Janusza Matyśkiewicza. 

4. Tematem posiedzenia w dniu 10.04.2003 roku było zapoznanie się z informacjami: 

a\ Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-

weterynaryjnego na obszarze powiatu kościańskiego za 2002 r. Informacja została 

przedstawiona przez Powiatowego Lekarza Weterynarii – p. Tadeusz Grygiera. 

b\ Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa o działalności Inspekcji 

na obszarze powiatu kościańskiego w 2002 roku. Informacja została przedstawiona 

przez Kierownika Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa w Poznaniu, Oddział w Kościanie – p. Mieczysława Wojciechowskiego. 

c\ Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze 

Województwa Wielkopolskiego. Informacja została przedstawiona przez Kierownika 

Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

Delegatura w Lesznie – p. Lidię Kurzyńską. 

Ponadto Komisja zapoznała się i zaopiniowała następujące projekty uchwał Rady 

Powiatu w sprawie: 

- uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

- powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju 

Gospodarczego i określenia przedmiotu jej działania 

- zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju 

Gospodarczego na 2003 rok   

- zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na rok 2003. 

5. Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 22.04.2003 r. Tematem posiedzenia było 

zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kościańskiego za rok 2002. 

W kolejnym punkcie omówiono wnioski z wizji lokalnej przeprowadzonej na drogach 

powiatowych.. 

6. Na posiedzeniu w dniu 03.06.2003 roku Komisja zapoznała się ze stanem rolnictwa na 

terenie powiatu kościańskiego. Wysłuchano informacji  przedstawiciela Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – p. Reginy Turskiej oraz Kierownika Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego – p. Jan Szczepaniaka. 

7. Posiedzenie Komisji w dniu 16.06.2003 r. poświęcone było zaopiniowaniu projektów 

uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

- wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie budynku mieszkalnego przez 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, 

- przyjęcia darowizny budynku mieszkalnego, 

- wyłączenia budynku mieszkalnego z funduszu założycielskiego Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, 



- zbycia lokali mieszkalnych w budynku położonym w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego nr 

4 i ustalenia zasad ich sprzedaży, 

- zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr IV/35/03 z dnia 04.02.2003 roku w 

sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok, 

- zaliczenia drogi przebiegającej przez m. Śmigiel długości 4,671 km do kategorii dróg 

powiatowych. 

8. Posiedzenie Komisji w dniu 21.08.2003 r. poświęcone było zaopiniowaniu projektów 

uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

- przyjęcia „Wieloletniego programu zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na 

lata 2003 – 2006”, 

- zaliczenia drogi przebiegającej przez m. Śmigiel długości 4,671 km do kategorii dróg 

powiatowych, 

- zmiany uchwały Nr XXIII/152/2000 z dnia 17.10.2000 roku w sprawie sprzedaży lokali 

mieszkalnych położonych w Nietążkowie gmina Śmigiel i ustalenia ich zasad 

sprzedaży, z późniejszą zmianą, 

- zmiany uchwały Nr XXIV/165/2000 z dnia 30.11.2000 roku w sprawie sprzedaży 

lokali mieszkalnych położonych w Nietążkowie przy ul. Arciszewskich i ustalenia ich 

zasad sprzedaży, z późniejszą zmianą. 

9. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2003 roku Komisja zapoznała się i zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr 

IV/35/03 z dnia 04.02.2003 r. w sprawie zestawienia przychodów i wydatków 

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok. 

10.  Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 07.10.2003 r. Tematem posiedzenia było 

zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

- wyrażenia zgody na zrzeczenie się przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Kościanie własności nieruchomości,  

- wyłączenia nieruchomości z funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,  

- wynajęcia w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego położonego w Kościanie na 

os. Jagiellońskim. 

11. Posiedzenie Komisji w dniu 12.11.2003 r. poświęcone było „Gospodarce Leśnej na 

terenie powiatu kościańskiego”. W dyskusji poza członkami komisji udział wzięli 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kościan – p. Stanisław Trendewicz oraz Zastępca 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Konstantynowo – p. Włodzimierz Poliński. 

W kolejnym punkcie zapoznano się ze stanem zaawansowania prac przy budowie 

Centralnego Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Piotrowie oraz stanem 



zaawansowania prac przy opracowywaniu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska 

i Powiatowy Program Gospodarki Odpadami. Ponadto wysłuchano informacji o realizacji 

zadania "Likwidacja mogielnika".  

Ponadto Komisja zapoznała się i zaopiniowała następujące projekty uchwał Rady 

Powiatu w sprawie: 

- zmiany uchwały nr X/113/03 w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej lokali 

położonych w Kościanie na os. Jagiellońskim i Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego nr 6, 

- zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącej zestawienia przychodów i 

wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

2003 rok. 

12. Tematem posiedzenia w dniu 15.12.2003 roku było zapoznanie się z informacjami: 

a\ o przyjętych przez Zarząd Powiatu Kościańskiego programach operacyjnych, jako 

realizacja Uchwały Nr XXXVIII/311/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 

02.04.2002 roku w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego 

Powiatu Kościańskiego na lata 2002-2015". 

b\ o podejmowanych działaniach w zakresie promocji i rozwoju powiatu kościańskiego. 

c\ o funduszach jakie można pozyskać dla powiatu kościańskiego z Unii Europejskiej. 

 

 

 
Kościan, dnia 29.01.2004 r. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
(-) 

Grzegorz Ratajczak 
 




