


Zał. nr 1 do Uchwały nr XXVI/280/05 
Rady Powiatu Kościańskiego 

z dnia 22.03.2005 roku 
 
 

 
 

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska  

i Rozwoju Gospodarczego z wykonania planu pracy za rok 2004 

 
 

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego obradowała w 2004 r. 

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

Radę Powiatu w Uchwale Nr XIV/137/04 z dnia 17.02.2004 r. 

 

1. Podczas pierwszego posiedzenia Komisji w roku 2004, które odbyło się 

12.01.2004 roku, głównym tematem było omówienie oraz zaopiniowanie 

projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie budżetu powiatu 

kościańskiego na 2004 rok. Ponadto opracowany został plan pracy Komisji 

na rok 2004.  

2. Na posiedzeniu w dniu 10.02.2004 roku Komisja zapoznała się i 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia stawek 

opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych dla których 

zarządcą jest Powiat Kościański na cele niezwiązane z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu oraz opracowane zostało 

sprawozdanie Komisji z wykonania planu pracy w roku 2003. Ponadto 

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie Pan Janusz 

Matyśkiewicz przedstawił wstępną koncepcję budowy drogi ekspresowej S5 

przez powiat kościański.  

3. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 16.03.2004 roku Komisja zapoznała się i 

zaopiniowała następujące projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

− uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na rok 2004, 

− przystąpienia Powiatu Kościańskiego do stowarzyszenia o nazwie: 

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie. 

Pani Maria Tomaszewska Inspektor Wydziału Architektury, Budownictwa i 

Ochrony Środowiska pełniący obowiązki naczelnika, przedstawiła i omówiła 

Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kościańskiego. 

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie Pan Janusz 

Matyśkiewicz przedstawił informację na temat przejęcia zadań na drogach 

powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kościana - bieżące 

utrzymanie dróg powiatowych, strefa płatnego parkowania. 



4. W dniu 13.04.2004 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady, 

którego tematem było zaprezentowanie radnym koncepcji oraz 

dokumentacji budowy Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół im. 

Marii Konopnickiej w Kościanie. Ponadto w drugiej części posiedzenia 

omówiono sposób finansowania powyższej inwestycji. 

5. Na posiedzeniu w dniu 20.04.2004 roku Komisja zapoznała się i 

zaopiniowała następujące projekty uchwał Rady Powiatu 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, 

− zmiany uchwały nr XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie 

budżetu powiatu kościańskiego na 2004 rok. 

Tematem posiedzenia w dalszej części było zaopiniowanie sprawozdania z 

wykonania budżetu powiatu kościańskiego za rok 2003. 

6. Celem kolejnego posiedzenia Komisji w dniu 18.05.2004 roku, było 

zapoznanie się z stanem dróg powiatowych, poprzez przeprowadzenie wizji 

lokalnej. Członkowie komisji zwizytowali drogi powiatowe. Trasę przejazdu 

przygotował Członek Zarządu Powiatu Pan Kazimierz Dembny oraz Zastępca 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie Pan Janusz Matyśkiewicz. 

7. Na posiedzeniu w dniu 09.06.2004 roku Komisja zapoznała się i 

zaopiniowała następujące projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

− uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki 

Odpadami dla Powiatu Kościańskiego. 

− zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki 

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005. 

Ponadto Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie Pan 

Janusz Matyśkiewicz przedstawił plan robót na drogach powiatowych w roku 

2004. 

8. W dniu 14.06.2004 roku odbyło się podczas wspólnego posiedzenie Komisji 

Rady, odbyła się prezentacja możliwości pozyskania środków finansowych 

na pokrycie inwestycji powiatowych w latach 2004 – 2006. 

9. Głównym tematem posiedzenia Komisji w dniu 29.07.2004 roku, na które 

zaproszono Burmistrza Miasta Kościana Pan Jerzego Bartkowiaka oraz Wójta 

Gminy Kościan Pana Henryk Bartoszewski, było omówienie planowanego 

przebiegu drogi „S5” przez powiat kościański. 

Ponadto Komisja zapoznała się i zaopiniowała następujące projekty uchwał 

Rady Powiatu w sprawie: 



− zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki 

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005, 

− zmiany uchwały 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 zmienionej uchwałą Rady 

Powiatu Kościańskiego nr XVI/162/04 z dnia 27.04.2004 roku. 

10. Na posiedzeniu w dniu 15.09.2004 roku Komisja zapoznała się i 

zaopiniowała następujące projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

− sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. 

Młyńskiej i ustanowieniu służebności gruntowej, 

− zaliczenia do kategorii dróg powiatowych nowo wybudowany odcinek 

ulicy Łąkowej (od drogi nr 308 ul. Gostyńska do starego przebiegu ul. 

Łąkowej),  

− pozbawienia ulic miasta Śmigla kategorii dróg powiatowych, 

− pozbawienia ulic miasta Kościana kategorii dróg powiatowych. 

11. Na posiedzeniu w dniu 21.10.2004 roku Komisja zapoznała się i 

zaopiniowała następujące projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

− wyrażenia opinii Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącej przebiegu drogi 

ekspresowej S 5 przez teren powiatu kościańskiego, 

− przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości,  

− nabycia nakładów na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. 

Kazimierczaka 41, 

− zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXI/201/04 z dnia 

21.09.2004 roku  o zaliczeniu nowo wybudowanego odcinka ulicy 

Łąkowej do kategorii dróg  powiatowych , 

− zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXI/202/04 z dnia 

21.09.2004 roku o pozbawieniu ulic miasta Śmigla kategorii dróg 

powiatowych, 

− zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXI/203/04 z dnia 

21.09.2004 roku o pozbawieniu ulic miasta Kościana kategorii dróg 

powiatowych . 

Ponadto w drugiej części posiedzenia Naczelnik Geodezji, Kartografii, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pan Czesław Marcinkowski 

przedstawił radnym  informację o nieruchomościach będących w zasobach 

powiatu kościańskiego. 

12. Podczas posiedzenia w dniu 30.11.2004 roku Komisja zapoznała się i 

zaopiniowała następujące projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:  



− przyjęcia informacji o stanie środowiska na terenie powiatu 

kościańskiego, 

− nabycia nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Nadodrzańskiej,  

− budżetu powiatu kościańskiego na rok 2005. 

Ponadto członkowie komisji wysłuchali, przedstawionej przez Wicestarostę 

Kościańskiego Pana Michała Jurgę, informacji o przebiegu realizacji 

Programów Operacyjnych do Strategii Rozwoju Powiatu Kościańskiego. 

Ostatnia część posiedzenia poświęcona został przygotowaniu planu pracy 

Komisji na rok 2005. 

13. Na posiedzeniu w dniu 28.12.2004 roku Komisja zapoznała się i 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zestawienia 

przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej na 2005 rok. 

 

 
Kościan, dnia 02.02.2005 r. 
 
 

 
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

(-) 
Grzegorz Ratajczak 

 
Przygotował: 
 
 


