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Protokół Nr XXXVII/2013 
 
 
z XXXVII sesji Rady Powiatu Średzkiego IV Kadencji, która odbyła się  
21 maja 2013 roku o godz. 16.00 w świetlicy Zespołu Szkół Zawodowych  
im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wlkp. 
  
 
W posiedzeniu uczestniczyli: 
Dyrektorzy Jednostek, Kierownicy Wydziałów, pracownicy Starostwa, radca 
prawny Pan Przemysław Barczyński. 
 
 
Pkt 1  Otwarcie sesji. 
 
XXXVII sesję Rady Powiatu Średzkiego IV kadencji, otworzyła Pani 
Małgorzata Fertała Przewodnicząca Rady Powiatu Średzkiego. Przewodnicząca 
powitała wszystkich zebranych – radnych, Pana Starostę, Pana Ernesta 
Iwańczuka Zastępcę Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska,  Komendantów 
Komend Powiatowych: Policji i Straży Pożarnej, kierowników i pracowników 
wydziałów oraz jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego. 
 
Pkt  2 Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Na podstawie listy obecności Pani Przewodnicząca stwierdziła,  
że w posiedzeniu bierze udział 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych uchwał i decyzji. 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Pkt 3  Przedstawienie porządku obrad. 
 
W tym punkcie Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad sesji. Porządek 
obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Pkt 4  Przyjęcie treści protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
 
Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych ma uwagi do zapisanego 
protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Średzkiego, która odbyła się  
23 kwietnia 2013 r. Wobec braku propozycji poprawek Pani Przewodnicząca 
przystąpiła do głosowania przyjęcia treści protokołu z XXXVI sesji Rady 
Powiatu Średzkiego.  
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W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.  
Wyniki głosowania:                    
                                                     14 głosów „za” 
                                                       0 głosów „przeciw” 
                                                       0 głosów „ wstrzymujących się” 
 
Protokół został przyjęty jednogłośnie.  
 
Pkt 5    Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  
w okresie międzysesyjnym 
 
Zanim Pani Przewodnicząca przystąpiła do przestawienia informacji, radni oraz 
pozostali uczestnicy obrad uczcili, minutą ciszy, zmarłego nagle Pana 
Hieronima Mazurkiewicza - nauczyciela z Zespołu Szkół Ekonomicznych  
w Łęknie, Zastępcę Prezesa Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów 
Sportowych oraz wieloletniego działacza sportowego na terenie powiatu 
średzkiego i organizatora wielu imprez sportowych. Następnie Przewodnicząca 
poinformowała, że reprezentowała Radę Powiatu Średzkiego w następujących 
wydarzeniach: 
- 6 maja br. w Hotelu Szablewski w spotkaniu z panią Minister Agnieszką 
Kozłowską-Rajewicz pełnomocnikiem rządu ds. równego traktowania.  
W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki różnych grup i organizacji 
społecznych z terenu powiatu średzkiego, a przedmiotem spotkania była 
dyskusja na temat udziału kobiet w życiu społeczno-gospodarczym kraju; 
- 10 maja br. w XV edycji współzawodnictwa sportowo-turystycznego 
powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka – finale 
Wojewódzkiego Turnieju Dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka” i „Mała Piłkarska 
Kadra Czeka” organizowanym przez Wielkopolskie Zrzeszenie LZS  
w Poznaniu. Finał odbył się na stadionie w Zaniemyślu, a pierwsze miejsce 
wśród drużyn młodszych zajęły dziewczęta z Klęki – w tym miejscu 
Przewodnicząca złożyła gratulacje z tego tytułu radnej Pani Róży Doerffer-
Jambor;  
- 11 maja br. w jubileuszu 25-lecia Średzkiego Koła – Związku Inwalidów 
Narządu Ruchu, podczas którego podsumowano działalność koła pod 
przewodnictwem pana Jerzego Skrobiszewskiego. Przewodnicząca dodała, że 
Prezes dziękował samorządowi powiatowemu za współpracę i niejednokrotną 
pomoc; 
- 16 maja br. w Ośrodku Kultury w Środzie Wlkp. w uroczystym zakończeniu 
VIII edycji „Średzkiej Szkoły Cukrzycy” organizowanej przez Stowarzyszenie 
Diabetyków, Poradnię Diabetologiczną i Ośrodek Kultury w Środzie Wlkp.; 
- 17 maja br. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Środzie Wlkp. w uroczystych obchodach „Dnia Strażaka”. Po raz drugi 
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święto organizowane było z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych – 
jednostek z całego powiatu; 
- 18 maja br. w pikniku integracyjnym w Dębnie nad Wartą organizowanym 
przez Zarząd Stowarzyszenia Pomocy „Krąg” w Nowym Mieście nad Wartą.        
Ponadto Przewodnicząca poinformowała, że do Rady Powiatu wpłynęły pisma: 
- do wiadomości, od Wojewody Wielkopolskiego, wyrażające pozytywną opinię 
dot. zmiany granicy gmin Jarocin i Nowe Miasto nad Wartą. Przewodnicząca 
poinformowała, że zainteresowani pełną treścią ww. pisma mogą zapoznać się  
z nim w Biurze Rady. 
- z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, będące odpowiedzią na pismo z dnia 
29.04.2013 r., za pośrednictwem którego przesłano Oświadczenie Rady Powiatu 
Średzkiego w sprawie przywrócenia możliwości przeprowadzania uboju 
rytualnego. Przewodnicząca odczytała treść ww. pisma – załącznik nr 3. 
Na zakończenie Przewodnicząca dodała, że pozostałe działania związane były  
z wykonywaniem zwykłych zadań wynikających z pełnionej funkcji. 
W tym momencie, zgodnie z wcześniejszym życzeniem, oddała głos radnemu 
panu Julianowi Kempie. Pan Kempa powiedział: 12 maja w Środzie odbyła się 
wielka impreza sportowa – XXI Mistrzostwa Polski Kobiet w zapasach. 
Zarówno Powiat jak i Gmina dostąpiły zaszczytu organizacyjnego, który wypadł 
bardzo okazale. W związku z tym Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego 
postanowił uhonorować pana Starostę i pana Burmistrza Złotą Gwiazdą 
Polskiego Związku Zapaśniczego. W tym miejscu radny wręczył panu Staroście 
odznakę Złotej Gwiazdy. Następnie dodał: w imieniu Prezesa Zarządu, 
chciałbym podziękować radnym za przychylne nastawienia do sportu,  
a Wydziałowi Promocji za przekazane gadżety. Uczestnicy, tj. zawodniczki  
z całej Polski, m.in. olimpijki, mistrzynie kraju i Europy oraz działacze 
sportowi, w tym dwukrotny mistrz olimpijski Andrzej Wroński, byli z imprezy 
bardzo zadowoleni. Impreza została zorganizowana na wysokim poziomie - już 
nam obiecano, że za dwa lata będziemy organizatorami Mistrzostw Polski  
w zapasach mężczyzn. Radny dodał, że pan Starosta otrzymał Złotą Gwiazdę  
nr 1 a pan Burmistrz Złotą Gwiazdę nr 2 oraz, że nikt jeszcze takich Gwiazd  
w Polsce nie otrzymał.        
 
Pkt 6    Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami.   
 
Sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej  z działalności Zarządu 
Powiatu oraz przedsięwzięć zrealizowanych przez jednostki i wydziały 
Starostwa w okresie międzysesyjnym złożył Starosta Pan Tomasz Pawlicki: 
  
Decyzje Zarządu Powiatu  
W związku z podjęciem przez Radę Powiatu Średzkiego uchwały w sprawie 
utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie 
Wielkopolskiej, a także kończącym się 31 sierpnia br. okresem powierzenia 
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pełnienia obowiązków Dyrektora LO w Środzie Wlkp. p. Emilii Ostrowskiej 
oraz Dyrektora ZSR w Środzie Wlkp. p. Bogusławowi Biernatowi Zarząd 
ogłosił konkurs, na podstawie którego zostaną wyłonione osoby na powyższe 
stanowiska. Oferty  należało składać do 15 maja br. do godz.1500.  
 
W związku ze złożeniem ofert konkursowych Zarząd powołał Komisje 
Konkursowe do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydatów na 
ww. stanowiska.  Posiedzenia komisji konkursowych odbędą się 27 maja br.  
 
Remonty na drogach powiatowych 
W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie:  
- zadania pn.: „Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej Nr 3736P w  
m. Śnieciska”, wybrano najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu 
zawierającą najniższą cenę, następującego Wykonawcy: 
Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier  
62-330 Nekla, ul. Orzeszkowej 39 
Wartość zamówienia brutto: 82 833,12 zł. 
 
- remontu dróg powiatowych w postaci remontów cząstkowych nawierzchni 
bitumicznych wykonywanych przy użyciu emulsji i grysu "Remonterem 
drogowym”, wybrano najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu 
zawierającą najniższą cenę, następującego Wykonawcy:  
Firma Robót Drogowych Krzysztof Kukulski  
Kijewo 36 B, 63-000 Środa Wlkp.  
Wartość zamówienia brutto: 76 250,16 zł. 
 
Dokonano odbioru końcowego robót związanych z budową chodnika w ciągu 
drogi powiatowej Nr 3720P, ul. Kórnicka w Środzie Wielkopolskiej, pomiędzy 
ulicami Mickiewicza a Wyspiańskiego. W ramach tego zadania na odcinku  
o długości 0,092 km wykonano nowy chodnik na powierzchni 123,00 m²,  
a także wyznaczono i oznakowano przejście dla pieszych, w celu poprawienia 
komunikacji, a w szczególności bezpieczeństwa ruchu pieszych w tym rejonie 
miasta. Wykonawca robót:  
“TRANS-MASZ” Beton Dróg  
St. Pisarczyk, M. Ratajczak, M. Pisarczyk  
Czarne Piątkowo 6B, 63 – 000 Środa Wlkp. 
Wartość zamówienia brutto: 17 612,09 zł.  
 
W związku z koniecznością przeprowadzenia badań grubości poszycia bocznego 
oraz dna promu linowego pływającego przez rzekę Wartę w ciągu drogi 
powiatowej Nr 2907P w m. Dębno, w dniu 14-05-2013 r. przy pomocy dźwigu 
oraz ciągników wyjęto z koryta rzeki prom. Prom został ustawiony na kozłach  
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w celu przeprowadzenie badań grubości poszycia, które niezbędne są do 
określenia zakresu remontu poszycia promu, a następnie uzyskania świadectwa 
zdolności żeglugowej wydawanej przez Polski Rejestr Statków. Po wykonaniu 
ekspertyzy grubości poszycia promu rozpoczęty zostanie remont promu.  
 
Zarządzanie Kryzysowe i Bezpieczeństwo Obywateli 
Na poprzedniej Sesji informowałem Wysoką Radę o zamknięciu mostu w dniu 
22 kwietna br. na Warcie w Lubrzu/Nowym Mieście w związku z powstałą 
dziurą w nawierzchni na lewym pasie ruchu. 7 maja br. w godzinach 
wieczornych został przywrócony ruch wahadłowy prawym pasem. Do ruchu 
zostały dopuszczone wszystkie pojazdy za wyjątkiem samochodów ciężarowych 
powyżej 3,5 całkowitego ciężaru. Przywrócona zastała również obsługa całej 
Gminy Nowe Miasto przez średzkie pogotowie ratunkowe. Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad zamierza oddać do użytku lewy pas ruchu  
w terminie do dnia 31 maja br. W chwili obecnej Politechnika Poznańska 
wykonuje ekspertyzę mostu pod kątem jego dalszego remontu oraz możliwości 
wykorzystania do utrzymania ruchu. W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy 
może się okazać, że przyjęta obecna technologia naprawy nie będzie mogła być 
stosowana ze względu na grubość płyty i jej ciężar lub też trzeba będzie 
wprowadzić ograniczenia tonażu pojazdów.  
 
8 maja br. Starostwo Powiatowe uczestniczyło w treningu łączności 
organizowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Poznaniu. Celem 
treningu jest sprawdzenie poprawności przyjętych procedur łączności 
niezbędnych do sprawnego przekazu informacji związanych z mobilizacyjnym 
rozwinięciem Sił Zbrojnych RP. Na podstawie przeprowadzonego treningu 
stwierdzić należy, że przyjęte procedury gwarantują właściwe wykonanie 
nałożonych na starostwa zadań.  
 
W Areszcie Śledczym w Środzie Wlkp. w dniu dzisiejszym zostało 
przeprowadzone ćwiczenie związane z możliwością wystąpienia zagrożeń 
spowodowanych zbiorowym wystąpieniem osadzonych oraz innych nagłych 
zdarzeń. W ćwiczeniu brał również udział przedstawiciel naszego  Starostwa. 
W związku z znaczną ilością opadów atmosferycznych jakie miały miejsce  
w poprzednich tygodniach, wzrósł poziom wody w Warcie. W dniu dzisiejszym 
wynosi on 347 cm. Wysoki poziom wody w Warcie nie pozwala na 
uruchomienie promu w Dębnie. Prom może kursować jeżeli poziom wody  
w Warcie nie przekracza 280 cm.  
 
Polityka Społeczna 
W ramach akcji „Oddaj krew w środę w Środzie” od 17 kwietnia 2013 r. do 
24 kwietnia 2013 r. krew oddało w sumie 72 krwiodawców. Łącznie zebrano 
ponad 32 litry krwi. 
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8 maja br. odbyły się badania mammograficzne zaplanowane w 2013 r. Z badań 
w mammobusie skorzystały 94 panie, w tym 14 częściowo odpłatnie 
 
8 maja br. w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród w Międzynarodowym Dniu Czerwonego Krzyża. Nagrody 
ufundowało Starostwo Powiatowe, a wręczali je Bogusława Deiksler - Prezes 
OR PCK w Środzie oraz w imieniu Starosty Średzkiego Marek Witczak - 
Kierownik Wydziału Polityki Społecznej. Powiatowa Olimpiada odbyła się  
15 kwietnia br. Etap szkolny i powiatowy przygotowało Szkolne Koło PCK przy 
Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie pod opieką Barbary Zimowskiej - Ciupka  
oraz Mirosławy Sobczyńskiej. W etapie powiatowym wzięło udział 203 
uczniów. Test składał się z 30 pytań.  
Laureatami I Powiatowej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia dla 
szkół podstawowych zostali: 
I m-ce Łukasz Krychowski - SP Klęka 
II m-ce Piotr Paluszkiewicz - SP 2 Środa Wlkp.  
III m-ce Klaudia Gancarz - SP 2 Środa Wlkp.  
 
Sport 
Dyrektor Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego  
w Środzie informuje, że zorganizowano niżej wymienione imprezy sportowe:  
- eliminacje do turnieju „Mała i Duża Piłkarska Kadra Czeka” chłopców - awans 
do finału, 
- finał wojewódzki turnieju „Mała i Duża Piłkarska Kadra Czeka” dziewcząt  
w Zaniemyślu I i II miejsce, 
- mistrzostwa powiatu gimnazjów w piłce nożnej chłopców - Środa Wlkp., 
- mistrzostwa powiatu szkół podstawowych w „Czwórboju Lekkoatletycznym” 
Środa Wlkp. 
a reprezentacje powiatu wzięły udział w: 
- Mistrzostwach Wielkopolski LZS Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce  
w Żerkowie - II miejsce, 
- Międzywojewódzkim Pieszym Rajdzie Reymontowskim - Kołaczkowo. 
 
Promocja Powiatu 
Jak co roku, 1 maja, na stacji kolejki odbyła się inauguracja kolejnego sezonu 
przejazdów Średzkiej Kolei Powiatowej.  Mimo kapryśnej aury miłośnicy pary 
nie zawiedli. Przykrą niespodziankę uczestnikom przejazdów sprawił natomiast 
nasz parowóz Px48 1756 – przed ostatnim kursem pękła rura doprowadzająca 
parę do jednego z silników. Ostatni kurs na Kipę poprowadziła lokomotywa 
spalinowa Lyd-1. Awaria została już naprawiona i miejmy nadzieję, że kursy 
planowe będą odbywać się bez większych przeszkód. 1 maja z przejazdów na 
Kipę skorzystało 476 osób, w tym około setka dzieci do lat 4, które podróżują 
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bezpłatnie. Sporym zainteresowaniem cieszyły się również przejazdy 
drezyną ręczną - swoich sił spróbowało 71 osób. Łącznie z atrakcji naszej 
kolejki skorzystało 547 osób. W tym miejscu pan Starosta poinformował, że 
zlecono sporządzenie oficjalnej wyceny remontu parowozu. Z uzyskanych  
informacji wynika, że będzie to koszt ok. 500 tys. zł. 
 
Wraz z Wicestarostą, na zaproszenie Norberta Dupont, Prezesa Stowarzyszenia 
Przyjaciół Polski z La Thierage oraz Guy Meresse, Burmistrza La Capelle 
wzięliśmy udział w uroczystych obchodach XX-lecia wymiany i współpracy 
pomiędzy Stowarzyszeniami Wielkopolscy Przyjaciele Francji i Przyjaciele 
Polski z La Thierage. Zostały one zorganizowane przez Gminę La Capelle, 
odbyły się w sobotę, 11 maja 2013. W uroczystościach udział wzięli konsulowie 
generalni z Departamentu L’Aisne i Departamentu Nord, goście z Polski,  
a także osoby z różnych środowisk - rolnicy, przedstawiciele samorządów 
powiatowego i gminnych, nauczyciele i członkowie Stowarzyszenia. 
Uroczystości uświetniły występy Średzioków, którzy zaprezentowali się jako 
nasz produkt lokalny. Z okazji tych uroczystości Stowarzyszenie Wielkopolscy 
Przyjaciele Francji zorganizowało dwie wystawy  
- produktów lokalnych (projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa Inwestująca  
w Rolnictwo oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV Leader PROW 
na lata 2007 - 2013) 
- także wystawę fotograficzną, przy wsparciu finansowym naszego Starostwa. 
Obie wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród wszystkich 
zwiedzających, a szczególnie naszych przyjaciół z Francji. Z okazji jubileuszu 
prezesi obu Stowarzyszeń - Halina Biechowiak - Drożak i Norbert Dupont 
otrzymali od konsula generalnego Departamentu Nord okolicznościowe medale. 
Obchody zakończyło uroczyste przyjęcie, zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Polski z La Thierage. 
 
W trakcie przedstawiania powyższej informacji na salę obrad wszedł radny Pan 
Stefan Kominek – od tej chwili w obradach uczestniczyło 15 radnych.  
 
W tym roku Starostwo Powiatowe po raz pierwszy przyłączyło się do 
ogólnoświatowej akcji „Nocy Muzeów”, odbywającej się pod patronatem 
Europejskiej Rady Europy. Akcja ta ma na celu utworzenie płaszczyzny 
spotkania dla muzeów, obiektów historycznych i publiczności. Muzea i inne 
obiekty historyczne udostępniają swoje zbiory i zasoby bezpłatnie lub za 
symboliczną opłatą, przygotowują również wiele atrakcji dla zwiedzających.  
18 maja zorganizowaliśmy „Noc Muzeów” na Średzkiej Kolei Powiatowej. 
Ponad 100 chętnych wyruszyło w wieczorną trasę do Zaniemyśla. Nie 
brakowało także miłośników pary i fotoamatorów z województwa śląskiego, 
dolnośląskiego oraz turystów z Niemiec.  Bardzo dużym zainteresowaniem, 
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szczególnie wśród dzieci, cieszyła się Izba Pamięci w Zaniemyślu. Nie 
brakowało pytań o stopnie na mundurach kolejarskich oraz na jakiej zasadzie 
działają rozjazdy kolejowe. Zainteresowanie wzbudziły także stare aparaty 
telefoniczne oraz inne urządzenia łącznościowe. Na wszystkie pytania ciekawie 
odpowiadał pan Ryszard Pawlak. W drodze powrotnej na każdego uczestnika 
czekała niespodzianka – zamiast biletu każdy otrzymał lizaka w kształcie znaku 
drogowego z kolejką oraz folderek o naszej ciuchci. Na stacji Środa Miasto,  
w parowozowni, można było obejrzeć pokaz starych zdjęć przygotowany przez 
TPŚK BANA a najwytrwalsi fotograficy mogli uczestniczyć w nocnej sesji 
naszej perełki. Ze względu na spore zainteresowanie taką formą spędzania 
wolnego czasu przez mieszkańców naszego powiatu i nie tylko, za rok „Noc 
Muzeów” na Średzkiej Kolei Powiatowej zostanie ponownie zorganizowana 
przez Starostwo Powiatowe.  
 
Bezrobocie w Powiecie  
Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż stopa bezrobocia w powiecie średzkim 
według GUS za marzec 2013 wynosiła 15,3%, dla województwa 10,7%, a dla 
kraju 14,3%. Na koniec kwietnia 2013r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych 
wynosiła 3596 osób i zwiększyła się o 54 osoby w stosunku do liczby 
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP na koniec marca 2013r. 
Ponadto informuję, że: 
-  od 23 kwietnia 2013 r. staże rozpoczęło 52 osoby bezrobotne. 
- od 1 stycznia do 15 maja br. do PUP o udzielenie jednorazowo środków na 
podjęcie działalności gospodarczej wpłynęło 46 wniosków z czego 36 
wniosków rozpatrzono pozytywnie, 6 wniosków rozpatrzono negatywnie,  
a 4 wnioski pozostały nierozpatrzone. Podpisano 26 umów. 
- od 2 kwietnia do 15 maja br. do PUP o udzielenie refundacji kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 
wpłynęły 22 wnioski z czego 21 wniosków rozpatrzono pozytywnie,  
a 1 wniosek rozpatrzono negatywnie. 
- rozpoczęły się szkolenie indywidualne trwające:  
        - od 22.04.2013 do 26.04.2013r.  Szkolenie okresowe na przewóz rzeczy.  
       - od 06.05.2013 do 17.05.2013r. Kierowca wózków jezdniowych z wymianą 
butli gazowych. 
- rozpoczęło się szkolenie grupowe trwające od 06.05.2013 do 08.06.2013r. kurs 
Operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień - dla 10 osób 
bezrobotnych. Ilość godzin 202. 
- 6 maja br. zorganizowano giełdę pracy dla firmy EURO NET oddział Poznań 
(sklep Środa Wlkp.), na której pracodawca spotkał się z 23 kandydatami na 
stanowisko Doradca klienta. Zatrudnionych zostało 10 osób. 
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Konwent Starostów  
16 maja br odbyło się posiedzenie Konwentu Starostów Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, w którym osobiście uczestniczyłem.  
 
Program posiedzenia obejmował: 
- podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Politechniką Poznańską  
a poszczególnymi powiatami województwa wielkopolskiego, w tym Powiatem 
Średzkim, w ramach Akceleratora Wiedzy Technicznej. Celem tej inicjatywy 
jest przystąpienie do działań na rzecz wdrażania i rozwoju Programu akceleracji 
wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej pod nazwą Akcelerator 
Wiedzy Technicznej ®. 
Strony podpisane w liście oświadczają, że będą podejmować działania mające 
na celu:  

I. Ułatwienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym dostępu do 
najnowszej wiedzy i rozwiązań technicznych oraz z zakresu nauk 
matematyczno-przyrodniczych; 

II. Zapewnienie ustawicznego doskonalenia wiedzy i umiejętności 
technicznych i matematyczno-przyrodniczych wszystkich mieszkańców 
regionu; 

III.  Dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji w społeczeństwie do 
zmieniających się potrzeb rynku pracy, wynikających z dążenia 
społeczeństwa do podnoszenia jakości życia; 

IV. Zapewnienie równowagi między tempem rozwoju technologii i techniki  
a tempem poznawania rozwiązań w ich zakresie przez mieszkańców 
regionu; 

V. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu z tytułu ograniczonych 
możliwości dostępu do najnowszych osiągnięć naukowych  
i wykorzystywania ich. 

VI. Zagwarantowanie mieszkańcom regionu, że stosowanie rozwiązań 
naukowych oraz z zakresu nowoczesnych technologii będzie odbywało 
się z zachowaniem zasad humanizmu.  

VII.  Dążenie do poszerzania poparcia dla rozwoju Akceleratora Wiedzy 
Technicznej®. 

 
- sprawę kontraktacji Ratownictwa Medycznego, którą przedstawił Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. W tym miejscu pan Starosta 
poinformował, że pomimo starań Konwentu Starostów i Związku Powiatów 
Polskich, Minister nie przychylił się do koncepcji, by ratownictwo medyczne 
stało się ratownictwem państwowym, podobnie jak straż pożarna czy policja,  
w dalszym ciągu rozstrzygane będzie to w ramach konkursu. Marszałek 
podtrzymał, że do konkursu stawać będzie pięć regionów (Powiat Średzki 
należy do regionu Konin). Konkurs zostanie ogłoszony prawdopodobnie  
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ok. 20 września. Z dniem 1 stycznia 2014 roku obowiązywać będą nowe zasady 
działania Pogotowia Ratunkowego.  
- sprawy bieżące Konwentu, które przedstawił Lech Janicki, Przewodniczący 
Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego, Starosta Ostrzeszowski, 
w tym: 
a) wybór przedstawiciela do prac w Grupie Konsultacyjnej Wielkopolska 
2014+; 
b) wysokość środków finansowych przekazywanych przez Wojewodę na 
pensjonariusza DPS przyjętego przed 2004 rokiem a rzeczywiste koszty pobytu,  
c) podjęcie stanowiska w sprawie zmiany art.35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592,  
z póź. zm.), 
- informację o pracach w Związku Powiatów Polskich, którą przedstawił Jan 
Grabkowski, Wiceprezes Zarządu ZPP, Starosta Poznański, 
- temat  Kształcenia zawodowego – dyskusja z udziałem Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty  
Elżbiety Walkowiak oraz Dyrektor OKE  w Poznaniu Zofii Hryhorowicz, 
- temat kosztów wyposażenia pracowni do przeprowadzania egzaminów 
zawodowych,  
- aktualną sytuację finansowa powiatów - wystąpienie Prezes Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu, Grażyny Wróblewskiej,  
 
Ponadto informuję, że:  
 
2 maja br., na zaproszenie miejscowego Zarządu Gminnego PSL, gościł 
w Dominowie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba. W sali 
Gminnego Ośrodka  Kultury spotkał się z rolnikami gminy Dominowo oraz 
okolic. W spotkaniu wziąłem udział osobiście wraz z wójtem gminy Dominowo 
Krzysztofem Pauterem, a także dyrektorzy Oddziałów Wojewódzkich:  Agencji 
Rynku Rolnego - Andrzej Bobrowski i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa - Piotr Łykowski, wicedyrektorzy Oddziału Wojewódzkiego KRUS 
Irena Frąszczak i Mirosława Kaźmierczak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej 
CNMR  i prezes Zarządu Powiatowego PSL w Środzie Wlkp. Piotr Kasprzak. 
Spotkanie prowadził  prezes  Zarządu Gminnego PSL w Dominowie, radny 
Rady Powiatu,  Antoni  Ochowiak. Minister ustosunkował się do aktualnej 
sytuacji w rolnictwie, na wsi, w parlamencie krajowym i europejskim, 
odpowiadał na wiele pytań uczestników, był też czas na rozmowy indywidualne. 
 
15 maja br. uczestniczyłem, na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego wraz z Małżonką, w Gali Konkursu 
„Dobry Klimat Rodzinny”, która miała miejsce w Pałacu Prezydenckim  
w Warszawie.  
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W tym momencie na salę obrad wszedł radny Pan Piotr Piekarski – od tej chwili 
w obradach uczestniczyło 16 radnych. 
 
Na koniec pan Starosta zaprezentował galerię zdjęć przedstawiających etapy 
prac wykonywanych w związku z inwestycją rozbudowy szpitala oraz 
poinformował, że Wojewoda Wielkopolski potwierdził swój udział  
w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę szpitala. Pan 
Starosta dodał, że prace wykonywane są zgodnie z zaplanowanym 
harmonogramem. Największe obawy towarzyszyły wykopom przy starej części 
szpitala, w jednym miejscu trzeba było zrobić wykopu poniżej fundamentów. 
Był to najbardziej niebezpieczny moment, ale przeprowadzono  
to profesjonalnie, bez żadnego zagrożenia bezpieczeństwu funkcjonowania 
szpitala.    
 
Pani Przewodnicząca podziękowała Panu Staroście za złożone sprawozdanie,  
a wobec braku pytań, przystąpiła do realizacji kolejnego punktu. 
 
Pkt 7 Przedstawienie przez Starostę sprawozdania finansowego  
i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2011 rok wraz 
z informacją o stanie mienia.   
 
Jako wprowadzenie, pan Starosta powiedział: w roku 2012 Zarząd Powiatu 
pracował w składzie: 
Tomasz Pawlicki – Starosta 
Zdzisław Jędrzak – Wicestarosta 
Renata Jarzembowska 
Marcin Bednarz 
Julian Kempa. 
Zarząd Powiatu w 2012 roku odbył 45 posiedzeń i podjął 135 uchwał, w tym  
5 wprowadzających zmiany do budżetu Powiatu na 2012 rok. Do szczególnie 
istotnych zadań, którymi Zarząd zajmował się w roku 2012 były sprawy 
związane z gospodarowaniem mieniem oraz prowadzeniem inwestycji. Niestety 
ze względu na trudną sytuację gospodarczą w całym kraju nie udało się sprzedać  
terenów pod działalność inwestycyjną. Natomiast należy wspomnieć w tym 
miejscu o kilku inwestycjach, które w minionym roku zostały ukończone: 
- remont ulicy Brodowskiej i Żwirki i Wigury w Środzie Wlkp. 
- budowa chodnika w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą 
- wykonanie nakładek na drogach powiatowych o długości 4 km 
- budowa chodnika w miejscowości Witowo 
- rekonstrukcja nawierzchni w miejscowości Śnieciska 
- przebudowa ul. Kilińskiego w Środzie Wlkp. 
- remont świetlicy w Zespole Szkół Zawodowych 
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. 
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Do innych ważnych zadań należało: 
- utworzenie Spółki z o.o. Powiatowe Centrum Rozwoju 
- wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Szpitala Powiatowego  
w Środzie Wielkopolskiej wraz z infrastrukturą” 
- opracowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego 
na lata 2013-2015 oraz budżetu powiatu 
- organizacja „Dni Powiatu” 
- współpraca z zaprzyjaźnionymi miastami partnerskimi Prostejov w Czechach  
i Hoyerswerda w Niemczech 
- uchwalenie regulaminów organizacyjnych dla: Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy, Publicznej 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację programów przez jednostki naszego 
Powiatu, na które pozyskano fundusze unijne: 
- „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius 2011/2013 – 
realizowany przez LO 
- „Lepszy nauczyciel, mądrzejsi uczniowie” – PKOL Kapitał Ludzki – 
realizowany przez LO, 
- „Wiedza i umiejętności drogą do atrakcyjnej pracy, kursy i zajęcia 
pozalekcyjne dla uczniów i nauczycieli Zasadniczych Szkół Zawodowych” – 
PKOL Kapitał Ludzki – realizowany przez ZSZ, 
- „Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w Powiecie Średzkim” 
– PKOL Kapitał Ludzki – realizowany przez PCPR, 
- „Aktywni niepełnosprawni mają szanse w Powiecie Średzkim” - PKOL 
Kapitał Ludzki – realizowany przez PCPR, 
- „Europejska Kadra” - PKOL Kapitał Ludzki – realizowany przez PUP. 
Łącznie w ramach tych programów do budżetu Powiatu wpłynęła kwota 
6.801.549,67. 
Ponadto Zarząd wyraził zgodę na realizację kolejnych programów 
finansowanych z funduszy europejskich w roku 2013: 
- „Postaw na przyszłość”, 
- „Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w Powiecie Średzkim”, 
- „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system 
doskonalenia zawodowego”. 
Należy też podkreślić sukcesy jakie odnieśli sportowcy na arenach nie tylko 
powiatu, województwa, kraju ale także europejskich. 
W ramach akcji „Oddaj krew w środę w Środzie” dokonano 1963 pobrań,  
a łącznie oddano 869,2 l krwi.  
 
Następnie Pan Starosta poprosił Panią Skarbnik oraz Panią Kierownik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami o przedstawienie odpowiednio: sprawozdania 
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finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok oraz 
informację o stanie mienia Powiatu Średzkiego za 2012 rok. 
 
Treść prezentacji dot. sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Pełna treść informacji o stanie mienia stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Pkt 8  Przedstawienie treści uchwały Składu Orzekającego RIO w Poznaniu 
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu 
Średzkiego za 2012 rok.   
 
Uchwałę Nr SO-0954/53/10/Ln/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia 
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2012 rok 
odczytała Przewodnicząca Rady Powiatu Średzkiego Pani Małgorzata Fertała.  
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
  
Pkt 9 Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Średzkiego w sprawie udzielania absolutorium dla Zarządu Powiatu  
w Środzie Wlkp. z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2012 rok.   
 
O przedstawienie przedmiotowego wniosku Pani Przewodnicząca poprosiła 
radnego Pana Zbigniewa Cichowlasa – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  
 
Pan Przewodniczący odczytał wniosek o udzielenie absolutorium, który stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Pkt 10  Przedstawienie treści uchwały Składu orzekającego RIO  
w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu Średzkiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 
Powiatu za 2012 rok.  
 
Uchwałę Nr SO-0955/18/10/Ln/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia 
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego w sprawie 
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok  
2012odczytała Przewodnicząca Rady Powiatu Średzkiego Pani Małgorzata 
Fertała. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Pkt 11 Przedstawienie stanowisk Komisji Rady oceniających wykonanie 
budżetu za 2012 rok. 
 
Opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok 
przedstawił jej Przewodniczący - radny Pan Zbigniew Cichowlas.  
Przedmiotowa opinia stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Dziękując Pani Strugarek, Pani Przewodnicząca zwróciła się do radnej Pani 
Anny Zimoch - Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
o przedstawienie opinii Komisji. Pani Anna Zimoch zabierając głos 
powiedziała, że członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
zapoznali się ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 
2012 rok, a podczas wspólnego posiedzenia komisji nikt z członków nie wniósł 
żadnych uwag. 
 
Stanowisko Komisji Strategii i Planowania Rozwoju przedstawiła jej 
Przewodnicząca Pani Wiesława Strugarek, która poinformowała, że członkowie 
Komisji Strategii i Planowania Rozwoju zapoznali się ze Sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2012 rok, a podczas wspólnego 
posiedzenia komisji nie wnieśli żadnych uwag. 
 
Dziękując radnej Pani Wiesławie Strugarek, Pani Przewodnicząca zwróciła się 
do radnego Pana Stanisława Nowakowskiego – Przewodniczącego Komisji 
Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej o przedstawienie stanowiska 
komisji. Pan Nowakowski poinformował, że członkowie Komisji Środowiska, 
Rolnictwa i Polityki Społecznej zapoznali się ze Sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Powiatu Średzkiego za 2012 rok, a podczas wspólnego posiedzenia 
komisji nie wnieśli żadnych uwag. 
 
Następnie Pani Przewodnicząca powiedziała, że z uwagi na niemożliwość 
udziału w posiedzeniu wspólnym komisji Pana Stefana Kominka -  
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, członkowie tej komisji również 
zapoznali się ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 
2012 rok i nie wnieśli żadnych uwag. 
   
Pkt 12      Dyskusja 
 
W związku z tym, że nikt z radnych nie zabrał głosu w zakresie złożonego 
sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu za 2012 rok, Pani Przewodnicząca 
powiedziała: jako głos w tej dyskusji potraktujemy zarówno wystąpienia 
przewodniczących komisji, jak i sprawozdania przygotowane przez Zarząd 
Powiatu i pracowników, szczegółową ocenę tych materiałów przygotowaną 
przez Komisję Rewizyjną, która kończy się wnioskiem pozytywnym - czyli są to 
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pozytywne głosy w dyskusji na temat wykonania budżetu za 2012 rok. 
Następnie Pani Przewodnicząca przystąpiła do realizacji kolejnego punktu 
porządku obrad. 
 
Pkt 13 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2012 rok. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Małgorzata Fertała odczytała projekt uchwały  
Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2012 rok.   
W głosowaniu udział wzięło 16 radnych.  
Wyniki głosowania: 
                                 15 głosów „za” 
                                   0 głosów „przeciw” 
                                   1 głos „wstrzymujący się” 
 
Przy jednym głosie „wstrzymującym się” uchwała została przyjęta.  
Uchwała Nr XXXVII/209/2013 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
Pkt 14  Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2012 rok. 
 
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Rady Powiatu Średzkiego  
z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok, następnie przystąpiła do 
głosowania.  W głosowaniu udział wzięło 16 radnych.  
Wyniki głosowania: 
                                 14 głosów „za” 
                                   0 głosów „przeciw” 
                                   2 głosy  „wstrzymujące się” 
 
Wobec powyższego uchwała została przyjęta bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu rady. 
Uchwała Nr XXXVII/210/2013 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
W tym momencie Pani Przewodnicząca powiedziała, że Zarząd Powiatu 
Średzkiego powyższymi uchwałami otrzymał absolutorium za 2012 rok, 
składając jednocześnie gratulacje Panu Staroście. 
Następnie Pani Przewodnicząca oddała głos Panu Staroście, który w imieniu 
Zarządu podziękował za otrzymane absolutorium oraz podkreślił, że udzielenie 
absolutorium tak znaczną większością głosów zobowiązuje Zarząd do jeszcze 
lepszej pracy, a przede wszystkim pozyskiwania środków, które zwiększą 
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możliwości realizacji wielu zadań. Liczę na to, że na zakończenie roku 2012 
sprawozdanie będzie miało kształt jeszcze bardziej optymistyczny.   
 
Pkt 15  Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie.   
 
Projektem poddanym pod głosowanie był projekt oświadczenia w sprawie oceny 
realizacji Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Średzkiego na 
lata 2004-2014. Radni otrzymali Raport z przebiegu realizacji w 2012 roku, 
projektów i zadań zamieszczonych w programach operacyjnych, zawartych  
w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008 – 2015. 
Szczegółowej analizy raport dokonała Komisja Strategii i Planowania Rozwoju. 
W tym momencie Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodnicząca Komisji 
Panią Wiesławę Strugarek o odczytanie treści sformułowanej opinii. Pani 
Strugarek odczytała sentencję przedmiotowej opinii:  
Komisja stwierdza, że w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2015 
zapisano ogółem 24 programy operacyjne, 45 projektów oraz 136 zadań.  
Na dzień 31.12.2012 r. zrealizowano 27 projektów, natomiast 16 jest w toku 
realizacji (95,5%), wykonano 75 zadań a 45 jest w toku realizacji (88,2%).  
Po dokonaniu wnikliwej analizy wszystkich projektów i zadań zamieszczonych 
w PRL, oraz stopnia ich realizacji i osiągniętych efektów – Komisja proponuje 
pozytywnie ocenić dotychczasową realizację ww. projektów i zadań, określonych 
w wybranym dla Powiatu Średzkiego wariancie rozwoju, z wnioskiem  
o zintensyfikowanie działań w zakresie tworzenia warunków do napływu 
kapitału zewnętrznego oraz do rozwoju otoczenia biznesu, a także w zakresie 
wykorzystania bliskości położenia aglomeracji poznańskiej dla rozwoju Powiatu 
Średzkiego.  
 
Następnie Pani Przewodnicząca powiedziała: oceny realizacji Strategii Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego dokonujemy w formie 
oświadczenia Rady Powiatu Średzkiego, a w wyniku przedstawionej przez 
Przewodniczącą Strugarek opinii, proponuję, by przystąpić do głosowania  
z wersją oświadczenia z wpisanym w wykropkowanym miejscu w § 1 słowem 
„pozytywnie”, polecając jednocześnie uwadze Zarządu Powiatu zalecenia 
sformułowane przez Komisję Strategii i Planowania Rozwoju. W tym miejscu 
Pani Przewodnicząca odczytała treść projektu oświadczenia Rady Powiatu 
Średzkiego z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie oceny realizacji Strategii 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004-2014.  
Przed przystąpieniem do głosowania Pani Przewodnicząca spytała, czy ktoś  
z radnych chciałby zabrać głos w zakresie przedstawionego Raportu oraz 
projektu oświadczenia Rady Powiatu Średzkiego. 
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Wobec braku pytań i uwag oraz przystąpiła do głosowania nad przyjęciem 
oświadczenia w zaproponowanej wersji.  
W głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Wyniki głosowania: 
                                        13 głosów „za” 
                                          0 głosów „przeciw” 
                                          3 głosy  „wstrzymujące się” 
 
Oświadczenie pozytywnie oceniające realizację Strategii Rozwoju Społeczno – 
Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004 - 2014 zostało przyjęte -  
załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Pkt 16 Wolne głosy i wnioski. 
 
Głos zabrał radny Pan Antoni Ochowiak chciałbym podziękować Staroście za 
obecność na imprezach, ostatnio organizowanych w Dominowie,  
m.in. w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wczorajszym 
święcie ludowym. Myślę, że są to doskonałe okazje do nawiązania pewnych 
kontaktów, bo tak jak powiedział Pan Starosta, by realizować pewne zadania 
Powiatu konieczne jest pozyskanie środków zewnętrznych. Tego typu spotkania 
służą nawiązywaniu kontaktów, z których można później ewentualnie korzystać. 
Chciałbym wrócić także do sesji, na której uchwalony został program  
dot. likwidacji materiałów zawierających azbest. W moim odczuciu jest pewna 
niejasność - czy program obejmuje likwidację materiałów zawierających azbest 
ze wszystkich budynków? Moja niejasność polega na tym, że przyjęty program 
nie obejmuje budynków, które służą działalności gospodarczej. Jeżeli tak jest,  
to z czego to wynika – przepisów ogólnych czy przyjętego regulaminu? 
Wyjaśnienia, które otrzymałem podczas wspólnego posiedzenia komisji, nie  
w pełni rozwiały moją wątpliwość. Dalej radny mówił: w związku ze 
zbliżającymi się zbiorami plonów, dobrze było, gdyby Starostwo wystąpiło do 
poszczególnych gmin o odznaczenia dla rolników, by móc wręczyć je podczas 
dożynek, żeby nie było na to za późno oraz, i tym sposobem wyróżnić rolników, 
oczywiście nie wszystkich, wszystkim należy się podziękowanie a wybranym - 
odznaczenia. Otrzymać odznaczenie jest bardzo miłe – dodał radny. 
Odnośnie wątpliwości dot. regulaminu likwidacji materiałów zawierających 
azbest, Starosta powiedział: wynika to z zapisów regulaminu. W sytuacji, kiedy 
zostaną niewykorzystane środki, istnieje możliwość rozszerzenia. Wykonanie 
likwidacji materiałów zawierających azbest może dotyczyć obiektów 
znajdujących się przy gospodarstwie jako budynek gospodarczy, natomiast nie 
dotyczy budynków, w których prowadzona jest typowa działalność gospodarcza. 
Jeśli zaś chodzi o odznaczenia dla rolników Pan Starosta powiedział: myślę, że 
zastosujemy klucz, który doskonale sprawdził się dwa lata temu – Senator 
Gruszczyński bardzo sprawnie to załatwił. W tym roku, myślę, również z tego 
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skorzystamy. Dziękuję Panu radnemu za przypomnienie, w roku ubiegłym 
faktycznie było zbyt późno.    
Głos oddała Pani Przewodnicząca także radnemu Panu Zbigniewowi 
Cichowlasowi, który powiedział:  Pan Starosta w swoim sprawozdaniu mówił  
o kwocie 500 tys. zł, która będzie trzeba znaleźć w budżecie na remont kotła.  
Ja mam głęboką nadzieję, że znajdą się także pieniądze na wyremontowanie 
dachu i wygłuszenie hali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym – tego 
bardzo życzę Zarządowi – dodał radny.  
Przewodnicząca podziękowała radnemu, po czym przekazała głos 
Wiceprzewodniczącemu - Panu Pawłowi Łukaszewskiemu, który podniósł: 
chciałbym wrócić jeszcze do sprawozdania Starosty z prac Zarządu w okresie 
międzysesyjnym. Nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę na bardzo niepokojącą 
informację, która została w tym sprawozdaniu przedstawiona - przynajmniej 
mnie ona zaniepokoiła. Informacja ta dotyczy wzrostu bezrobocia w naszym 
powiecie, które wynosi ponad 15%, a ponad 3,5 tys. mieszkańców naszego 
powiatu pozostaje bez pracy. W kontekście tego chciałbym wrócić też do 
sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok – nie wykonaliśmy dochodów 
budżetu powiatu w wysokości ok. 800 tys. zł. Wszystko jest pokłosiem tego, że 
w naszym powiecie nie pojawiają się inwestorzy w takim zakresie, jak byśmy 
sobie tego życzyli. Myślę, że działania proinwestycyjne i progospodarcze na  
te kolejne dwa lata kadencji powinny mieć charakter priorytetowy i o to apeluje 
do Pana Starosty i Zarządu Powiatu, tym bardziej, że osobiście kilka razy 
zgłaszałem pewne konkretne propozycje dot. zwiększenia dochodów powiatu. 
Liczyłem na jakąś informację dot. podjętych działań w tym zakresie, cały czas 
tej informacji oczekuję i myślę, że dwa lata kadencji będą poświęcone na wzrost 
działań Zarządu w zakresie pozyskiwania inwestorów do naszego powiatu  
i promocji tych walorów gospodarczych powiatu, które posiadamy. Informacje, 
które przedstawiała Pani Kierownik Mirosława Plenzler dot. zwiększenia 
majątku Powiatu, są wynikiem prostych zabiegów administracyjnych 
polegających, głównie na przekazaniu przez Wojewodę dróg naszemu 
Powiatowi i przez to majątek w zakresie budowli wzrasta. Natomiast kwestie  
o charakterze proinwestycyjnym, progospodarczym, mam wrażenie, odłożone są 
trochę na bok. Chciałbym prosić Państwa o zwiększenie aktywności w tym 
właśnie zakresie i o powrócenie do moich propozycji, bo cały czas oczekuję na 
informacje, co z nimi.  
Pani Przewodnicząca podziękowała Wiceprzewodniczącemu za głos, wniosek, 
zwracając się do Pana Starosty o odpowiedź. Starosta rzekł, że jest to wniosek 
do realizacji.        
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Pkt 17 Zamknięcie sesji. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Pani Małgorzata 
Fertała podziękowała wszystkim obecnym za przybycie, po czym o godz. 18.20 
zamknęła XXXVII sesję Rady Powiatu Średzkiego.  
 
 
Protokołowała:                                                                Przewodnicząca Rady  
Magdalena Jaraczewska 
Podinspektor w Biurze Rady                                          mgr Małgorzata Fertała 
 
Na XXXVII sesji radni otrzymali: 
 

1. Zaproszenie na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod 
rozbudowę Szpitala Powiatowego w Środzie Wlkp.  

 
 
 


