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Protokół Nr L/2014 
 
z L sesji Rady Powiatu Średzkiego IV Kadencji, która odbyła się  
10 czerwca 2014 roku o godz. 17.00 w świetlicy Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. 
  
W posiedzeniu uczestniczyli: 
Radca Prawny – Pan Przemysław Barczyński, Sekretarz Powiatu – Pani Maria 
Bochyńska, Skarbnik Powiatu – Pani Agnieszka Krupa-Sokołowska, kierownicy 
wydziałów, dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele prasy. 
 
Pkt 1  Otwarcie sesji. 
 
L sesję Rady Powiatu Średzkiego IV kadencji otworzył Przewodniczący Rady Powiatu 
Średzkiego Andrzej Gniotowski, witając wszystkich zebranych, radnych oraz 
zaproszonych gości, w szczególności Jarosława Kuderczaka Komendanta Straży 
Pożarnej. 
 
Pkt  2 Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Na podstawie listy obecności Pan Przewodniczący stwierdził, że w posiedzeniu bierze 
udział 12 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 Pan Przewodniczący odczytał porządek obrad sesji przesłany radnym. 
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Wobec braku propozycji zmian porządku obrad, Przewodniczący przeprowadził 
głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło 12 
radnych. Wyniki głosowania: 

            11 głosów „za” 
                                                          0 głosów „przeciw” 
                                                          0 głosów „wstrzymujących” 
Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Porządek obrad został przyjęty 
jednogłośnie. 
 
Pkt 4  Przyjęcie treści protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
 
Pan Przewodniczący stwierdził, że treść protokołu z obrad poprzedniej sesji w pełni 
odzwierciedla przebieg sesji a także zaproponował, aby Rada poprzez głosowanie 
przyjęła treść protokołu. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do 
protokołu. Wobec braku propozycji poprawek, Przewodniczący przystąpił do 
głosowania przyjęcia treści protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu Średzkiego.  
W głosowaniu udział wzięło –  12 radnych.  
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Wyniki głosowania:                    
                                                     12 głosów „za” 
                                                       0 głosów „przeciw” 
                                                       0 głosów „wstrzymujących” 
Protokół został przyjęty jednogłośnie.  
 
Pkt 5    Informacje Przewodniczącego Rady  
 
W punkcie obrad „Informacje Przewodniczącego Rady” Przewodniczący 
poinformował, że wziął udział w następujących wydarzeniach: 

- 28 maja br. w spotkaniu dotyczącym partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju 
społecznej gospodarki rynkowej w Środzie Wlkp. Prelegentem podczas 
spotkania była pani Barbara Sadowska ze Stowarzyszenia BARKA; 

- 29 maja br. w otwarciu, w Liceum Ogólnokształcącym, konkursu tańca 
nowoczesnego dla dzieci i młodzieży, ponadto w sesji Rady Miejskiej; 

- 30 maja br. w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Koszutach, podczas której 
wręczono medale Ad Valorem; 

- 31 maja br. w konferencji popularno-naukowej Średzkiego Towarzystwa 
Kulturalnego organizowanej w ramach Średzkich Sejmików Kultury; 

- 1 czerwca br. w uroczystej sesji sejmiku samorządowego Województwa 
Wielkopolskiego w średzkiej Kolegiacie; 

- 7 czerwca br. w zakończeniu biegu charytatywnego zorganizowanego w celu 
wsparcia budowy hospicjum im. Piotra Króla. Poinformował także, że przy 
okazji odbyła się aukcja prac plastycznych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, podczas której zebrano ponad tysiąc złotych, a które przekazano na 
budowę hospicjum.      

W trakcie przedstawianie informacji Przewodniczącego Rady na salę obrad,  
o godzinie 17.04 weszli radni: Piotr Piekarski oraz Stefan Kominek – od tej chwili  
w obradach uczestniczy 14 radnych. 
 
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 
Przetargi ustalone na dzień  30 maja na sprzedaż 7 działek niezabudowanych 
położonych w Kijewie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową zakończyły się 
wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium. 
Na wniosek Dyrektor ZDP w Środzie Wlkp. Zarząd zaakceptował wniosek 
o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
przebudowy drogi powiatowej Nr 2468P Kórnik - Zaniemyśl, polegającej na 
wykonaniu robót poprawiających bezpieczeństwo ruchu na tej drodze poprzez 
wykonanie nowej poszerzonej nawierzchni oraz nowego oznakowania pionowego 
i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wartość szacunkowa zamówienia 
wynosi 3.494.766,43 zł brutto. Roboty wykonane będą w ramach „Narodowy program 
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przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność Rozwój”. Powiat 
otrzymał na realizację przedmiotowego zadania dotację z budżetu Państwa w kwocie 
1.747.383 złote.  
Nawiązując do przyjętej na sesji Rady Powiatu w dniu 2 kwietnia br. uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki Powiatu Średzkiego działającej 
pod firmą „Powiatowe Centrum Rozwoju” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Gminy Środa Wielkopolska, określenia zasad wniesienie wkładów oraz objęcia 
udziałów w spółce pragnę poinformować, że 3 czerwca br. w Kancelarii Notarialnej  
w Kórniku został podpisany akt notarialny, na mocy którego Gmina Środa 
Wielkopolska przystąpiła do Spółki obejmując udziały w podwyższonym kapitale 
zakładowym. W wyniku zmian w strukturze wspólników kapitał zakładowy Spółki po 
rejestracji w KRS będzie wynosił 829.100 zł i dzielić się będzie na 8.291 udziałów,  
z czego: 
- Powiat Średzki będzie posiadał łącznie 5.015 udziałów, 
- Gmina Środa Wielkopolska będzie posiadała łącznie 3.276 udziałów.   
Odpowiadając na pytanie radnego Bednarza dotyczące złego stanu technicznego 
przystanków przy trasie kolejki wąskotorowej informuję Państwa, że Dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. dokonał wizji lokalnej i na jej postawie 
proponuje:  
zlikwidować wiatę przystankową w Polwicy, 
dokończyć likwidację pozostałości po budynku dyspozytorni na stacji Środa 
Wąskotorowa, 
uzupełnić deskowanie ścian i odmalować poczekalnię w Słupi Wielkiej, 
naprawić i odmalować ściany wewnętrzne oraz dach poczekalni w Śnieciskach. 
Jeśli poczekalnie nadal będą niszczone i dewastowane, będziemy zmuszeni rozważyć 
ich całkowitą likwidację.   
Na posiedzeniu 29 kwietnia br. Zarząd jednogłośnie zaakceptował arkusze 
organizacyjne na rok szkolny 2014/2015, które zostaną aneksowane po zakończeniu 
rekrutacji do klas pierwszych. Aktualnie prowadzony jest jeszcze nabór do każdej ze 
szkół. Po zamknięciu naboru tj. na początku sierpnia br. przedmiotowe arkusze 
organizacyjne będą zaktualizowane stosownymi aneksami uwzględniającymi 
faktyczną liczbę uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2014/2015.  
Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo obywateli 
Od3 do 4 czerwca br. Wojewoda Wielkopolski zorganizował ćwiczenie kierowniczo-
sztabowe z elementami praktycznego działania pn: „Funkcjonowanie województwa 
wielkopolskiego w przypadku skrytego ataku bioterrorystycznegow czasie 
podwyższania gotowości obronnej państwa”. Celem ćwiczenia było sprawdzenie 
skuteczności przyjętych rozwiązań w zakresie zarządzania kryzysowego oraz spraw 
obronnych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej. W ćwiczeniu 
uczestniczyli dyrektorzy Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiolodicznych oraz 
pracownicy Starostw Powiatowych województwa wielkopolskiego. Z terenu naszego 
powiatu w ćwiczeniu uczestniczyli: Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Środzie Wlkp. – lek.med Zbigniew Pajzderski oraz Stanisław 
Litke - Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Obywateli 
tut. Starostwa.  
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W dniu następnym tj. 5 czerwca br. na terenie miasta Środa Wlkp. odbyły się 
ćwiczenia służby więziennej. Organizatorem ćwiczenia był Areszt Śledczy w Środzie 
Wlkp. W ćwiczeniu uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, 
dyrektorzy Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych Okręgu Poznańskiego, Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i Komenda Powiatowa Policji, Zespół Szkół 
Rolniczych w Środzie Wlkp. oraz pracownicy zajmujący się sprawami obronnymi  
w Starostwie Powiatowym i Urzędzie Miejskim. Celem ćwiczenia było doskonalenie 
systemu kierowania jednostką, działanie grup ochronnych w zakresie likwidacji 
nagłych zdarzeń oraz praktyczne rozwiązywanie powstałych zagrożeń. Jednym  
z elementów ćwiczenia była ewakuacja uczniów szkoły w związku z opanowaniem jej 
przez grupę terrorystów i znalezieniem substancji toksycznej. Policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji czuwali nad zabezpieczeniem porządku w rejonach ćwiczeń. 
Pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. przy 
pomocy specjalistycznego sprzętu zabezpieczyli toksyczną substancję oraz rozwinęli 
sprzęt służący do dekontaminacji w wypadku powstania tego typu zdarzeń. Po 
zakończeniu ćwiczenia nastąpiło jego podsumowanie w czasie którego omówiono jego 
przebieg i wskazano na konieczność organizowania tego typu ćwiczeń  
w przyszłości. 
Polityka Społeczna i Sport 
W ramach akcji „Oddaj krew w środę w Środzie”od 7 do 28 maja krew oddało  
w sumie 124 krwiodawców. Łącznie zebrano ponad 55 litrów krwi. 
Dyrektor Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego informuje, że 
reprezentacja powiatu brała udział w: 
- zawodach rejonowych w piłce siatkowej plażowej gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych (Dolsk, Mosina), 
- eliminacjach w grach zespołowych do XVI Letniej Wielkopolskiej Spartakiady LZS 
(Wolsztyn). 
Promocja Powiatu 
W sobotę, 31 maja,  w swoją ostatnią podróż wyruszyła lokomotywa Px 48 1756. Z tej 
okazji Starostwo Powiatowe, przy współpracy funkcjonariuszy Powiatowej Komendy 
Policji w Środzie Wlkp., Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i druhów 
z OSP Zaniemyśl, zorganizowało imprezę ”Pożegnanie Px 48 1756”. Imprezie 
towarzyszył Rajd Rowerowy „Wyścig z Ciuchcią”. Wzięły w nim udział grupy 
rowerowe: KTR Średzianie, GR Solczanie oraz KTR Sigma. Zanim rowerzyści  
i ciuchcia ruszyli w drogę, na stacji Średzkiej Kolei Powiatowej zaprezentowali swoje 
auta uczestnicy II Rajdu Pojazdów Zabytkowych. Trasa rajdu wiodła wzdłuż 
malowniczej trasy kolejki, a na poszczególnych stacjach rowerzyści zmagali się  
z ciekawymi zadaniami, za które otrzymywali punkty. Wbiec na kipę, dotknąć ręką 
parowozu i zostawić brudny ślad na kartce, czy przejechać tor przeszkód to żadna 
sztuka, w porównaniu do skręcenia węża z prądownicą i przejścia slalomu  
w alkogoglach. Jednak rowerzyści nie dali się zaskoczyć i z tym zadaniem również 
nieźle sobie poradzili.  Lokomotywa choć wiekowa, nie dała prześcignąć się 
rowerzystom i dojechała do stacji docelowej Zaniemyśl dużo wcześniej niż uczestnicy 
rajdu. Dodatkowo, dla miłośników pary, odbyły się także dwa kursy na trasie 
Zaniemyśl - Polwica - Zaniemyśl, z których skorzystało 115 osób. W Zaniemyślu na 
uczestników rajdu czekał pyszny makaron przygotowany przez uczniów Zespołu 
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Szkół. Po szybkim podliczeniu punktów z poszczególnych konkurencji ogłoszono 
następujące wyniki: 
3 PIERWSZE MIEJSCA - Kamiński Antek, Tomczak Ryszard, Jackowiak Paweł 
3 DRUGIE MIEJSCA - Jędrzejak Dominik, Kozłowski Sławomir, Kozłowski Marcin 
3 TRZECIE MIEJSCA -Gabała Jacek, Kozłowska Maja, Idziaszek Iwona  
Następnie rowerzyści zapakowali rowery do specjalnie dla nich przygotowanego 
wagonu i ruszyli w podróż do Środy. Tego dnia w podróż do Zaniemyśla i z powrotem 
wybrało się 356 osób. Po powrocie do Środy ciuchcia tradycyjnie kursowała jeszcze 
na trasie Środa Miasto – Kipa – Środa Miasto. Z przejażdżki na Kipę skorzystało 326 
osób. Z drezyny ręcznej skorzystały 54 osoby. Łącznie 31 maja kolejka przewiozła 
797 osób. 
1 czerwca natomiast zainaugurowany został sezon przejazdów pociągu prowadzonego 
przez lokomotywę spalinową Lxd2. Na dzieci z okazji Dnia Dziecka czekały słodkie 
lizaki oraz mnóstwo kolorowych balonów. Tego dnia na trasie Środa Miasto – Kipa – 
Środa Miasto kolejka przewiozła 177 turystów. Swoich sił na drezynie ręcznej 
wypróbowało natomiast 30 osób. Starostwo Powiatowe serdecznie dziękuje: 
pracownikom GOKiR w Zaniemyślu, policjantom z Powiatowej Komendy Policji, 
strażakom z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i OSP Zaniemyśl oraz 
wszystkim zaangażowanym osobom za nieocenioną pomoc w organizacji imprezy. 
W dniach od 18 maja do 31 maja uczestniczyłem w ramach projektu „Transfer wiedzy 
i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego” realizowanego przez Powiatowe 
Urzędy Pracy w Środzie i Koninie w wyjeździe na Sycylię. Projekt finansowany ze 
środków unijnych zakładał wymianę doświadczeń między polskimi i włoskimi 
instytucjami, które bezpośrednio (urzędy pracy, fundacje, szkoły) czy też pośrednio 
(władze lokalne) zajmują się kwestią kształcenia ustawicznego. W ramach projektu 
zbudowane zostało partnerstwo pomiędzy instytucjami w Polsce i we Włoszech, 
poprzez stworzenie warunków wzajemnej wymiany doświadczeń i upowszechniania 
zdobytych umiejętności. Projekt obejmował między innymi wizyty w Izbie 
Rzemieślniczej, organizacji działającej na rzecz równości szans, Urzędzie Pracy, 
Szkole Zawodowej oraz spotkania ewaluacyjne, a także seminaria na temat wymiany 
doświadczeń związanych z regionem.    
5 - 6 czerwca br., na zaproszenie pana Miroslava Pišťáka, burmistrza miasta Prostĕjov, 
miasto partnerskie Powiatu Średzkiego odwiedziła delegacja w składzie: pan Tomasz 
Pawlicki - Starosta Średzki, pan Julian Kempa - członek Zarządu Powiatu oraz pan 
Krzysztof Bąkowski - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Zaproszenie przesłano  
z okazji uroczystych obchodów 100-lecia Nowego Ratusza w Prostĕjowie, którego 66 
m wieża zegarowa dominuje nad rynkiem miasta. Program naszej krótkiej wizyty był 
bardzo wypełniony. Po przejeździe, odbyło się spotkanie z panem burmistrzem 
Pišťákiem oraz jego zastępcami w secesyjnym Domu Narodowym. Po spotkaniu nasza 
delegacja uczestniczyła w przedstawieniu operowym „Sprzedana narzeczona” 
Bedricha Smetany. Jest to opera komiczna, której akcja rozgrywa się na wsi czeskiej, 
w XIX wieku. Dodatkową okazją do świętowania były 75 urodziny pana burmistrza  
Pišťáka. Jubilat otrzymał mnóstwo serdecznych życzeń dobrego zdrowia oraz 
pomyślności w sprawowaniu funkcji burmistrza.  
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Bezrobocie w Powiecie  
Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż stopa bezrobocia wg GUS na koniec kwietnia 
2014r. wynosi: dla kraju 13 %, dla województwa wielkopolskiego 9,1 %, a dla 
powiatu średzkiego 14,1%. Na koniec maja 2014r. liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych wynosiła 3127 osób i zmniejszyła się o 118 osób w stosunku do liczby 
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP na koniec kwietnia.  
Ponadto: 
- od 1 czerwca br. staże rozpoczęły 22 osoby bezrobotne. 
- ogłoszono nabór na szkolenie zawodowe dla osób bezrobotnych w szczególności 
kobiet  
w ciąży nt. „Marketing internetowy”, czas trwania ok. 2 tygodnie. 
- 12 maja zorganizowano giełdę pracy dla firmy Lavoro - miejsce pracy Robakowo, na 
stanowisku pakowacz.  Zaoferowano 10 stanowisk. Skierowanych zostało 15 osób 
bezrobotnych - nadal trwa rekrutacja. 
Konwent Starostów 
W dniach 9-10 czerwca br odbyło się posiedzenie Konwentu Starostów Województwa 
Wielkopolskiego w Szklarce Myślniewskiej, w którym osobiście uczestniczyłem. 
Program Konwentu obejmował: 
- informację Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzór  Budowlanego - 
Jerzego  Witczaka, dotyczącą funkcjonowania Powiatowych Inspektoratów Nadzoru 
Budowlanego, 
- informację Krzysztofa Grabowskiego Członka Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego na temat bieżącej działalności,  
- informację Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału PFRON Grzegorza Naranowicza, 
dotyczącą kwestii interpretacji przepisu art. 21 ust. 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127, poz. 721, z późn.zm.), w szczególności  
w odniesieniu do centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, 
- sprawy bieżące Konwentu, które przedstawił Lech Janicki, Przewodniczący 
Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego, Starosta Ostrzeszowski, 
- informację pisemną o pracach w Związku Powiatów Polskich, przygotowaną przez 
Starostę Poznańskiego Jana Grabkowskiego, Wiceprezesa Zarządu ZPP, 
- debatę na temat funkcjonowania Centrów Kształcenia Praktycznego w Wielkopolsce 
z udziałem dr inż. Macieja Szafrańskiego - Pełnomocnika Rektora Politechniki 
Poznańskiej ds. Akceleratora Wiedzy Technicznej.  
- rozwiązaniań zastosowanych na terenie Dolnego Śląska przez  Dyrektora Wydziału 
Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy - Stanisława Szelewa. 
Starosta wyjaśnił, że są to centra mające na celu prowadzenie praktycznej nauki 
zawodu na terenie tych centrów. Organizowano to w latach 2006-2010, ale w roku 
2010 wszyscy starostowie podpisali porozumienie i w tej chwili to funkcjonuje; 
- informację Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka, dotyczącą finansowania 
zespołów ratownictwa medycznego w II połowie 2014 r., likwidacji „małych” 
dyspozytorni medycznych (z udziałem Barbary Szeflińskiej Dyrektor WCRM  
w Koninie, dyrektorów szpitali subregionu kaliskiego oraz dyspozytorów jednostek 
ratownictwa  medycznego oraz Leszka Sobieskiego Dyrektora Departamentu Zdrowia 
i  Przeciwdziałania Uzależnieniom UMWW). W tym miejscu Starosta poinformował, 
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że w Środzie dyspozytornia zostanie zlikwidowana z dniem 1 listopada. Zespoły 
ratownicze będą na miejscu, natomiast dyspozytornie z dniem 1 listopada sukcesywnie 
w każdym rejonie będą likwidowane. Nie będzie konkursu, umowy będą aneksowane 
na drugą połowę 2014 roku a także za zgodą Ministra Zdrowia również będą 
aneksowane umowy na rok 2015. Konkursy odbędą się dopiero pod koniec roku 2015.   
  - informację Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - 
Lidii Danielskiej na temat możliwości pozyskania środków UE na realizację zadań 
narzuconych na  starostów przez ustawę – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 
dyskusję z udziałem Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego oraz  
Geodety Województwa Wielkopolskiego Piotra Liberskiego. Starosta wyjaśnił, że 
konieczny będzie zakup programów. Problem polega na tym, żeby wykorzystać środki 
z Unii Europejskiej i wszystkie powiaty dokonały zakupu razem, żeby to działało 
wspólnie. 
W trakcie przedstawiania przez Starostę sprawozdania, o godzinie 17.09 na salę obrad 
weszła radna Róża Doerffer-Jambor – od tej chwili w sesji uczestniczy 15 radnych.  
 
Przewodniczący podziękował Staroście za przedstawione informacje, następnie spytał, 
czy są pytania do sprawozdania. Głos zabrał radny Zbigniew Cichowlas, mówiąc: na 
poprzedniej sesji przedstaw syntezę projektu programu „Olimpijczyk ze Środy”, 
zapoznałem radnych w sposób szybki i nieszczegółowy o co w tym projekcie 
programu chodzi. Natomiast poprosiłem Zarząd, żeby zapoznał się z tym 
dokumentem, który przekazałem i wyraził swoją opinię. Pytam o to w kontekście 
takim, że jednym z dwóch filarów tego projektu jest zezwolenie na otworzenie 
oddziałów sportowych w Liceum. Czy Państwo zapoznaliście się z tym projektem  
i czy są już opinie w tej kwestii? 
Decyzja zapadnie w najbliższy czwartek, ponieważ projekt programu wpłynął w dniu, 
kiedy odbywał się Zarząd, stąd nie każdy z członków mógł się z  tym szczegółowo 
zapoznać. W czwartek na posiedzeniu Zarządu będziemy w tym temacie dyskutować – 
odpowiedział Starosta.   
Radny z kolei dopowiedział: mam już pozytywną opinię na temat tego projektu od 
Pana Burmistrza, od specjalistów z Akademii Wychowania Fizycznego i większości 
prezesów klubów sportowych. Myślę, że taka pozytywna opinie ze strony Zarządu, nie 
chcę niczego sugerować, będzie takim przypieczętowaniem realizacji tego pomysłu. 
W kwestii uzupełnienia relacji Pana Starosty, dwie informacje sportowe – 29 maja, 
Pan Przewodniczący wspominał, że był na tej imprezie, czyli VII Mistrzostwa Powiatu 
w tańcach nowoczesnych – wzięła w nich udział rekordowa liczba dzieci, od 
przedszkolaków do uczniów szkół gimnazjalnych. Impreza była profesjonalnie 
zorganizowana, było dużo radości, dużo tańca. Mówię o tym dlatego, że impreza  
ta została zorganizowana z dotacji przeznaczonej na ten cel z przez Zarządu Powiatu 
Średzkiego w wysokości tysiąca złotych a imprezę zorganizował Uczniowski Klub 
Sportowy „Ogólniak”. Druga informacja, z ostatniej chwili, w niedzielę odbył się finał 
wojewódzkiej Letniej Spartakiady LZS Mieszkańców Wsi o puchar Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego. Oczywiście reprezentacja powiatu brała udział  
w Spartakiadzie bardzo skutecznie. Zdobyliśmy wiele medali, zajmiemy 
prawdopodobnie miejsce pierwsze albo drugie - mówię prawdopodobnie, ponieważ 
wyniki nie zostały jeszcze podliczone, a do ogólnej punktacji muszą jeszcze dojść 
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rezultaty zawodów hippicznych - ale na pewno podobnie jak w latach poprzednich, 
będziemy na podium.  
Głos zabrał także radny Julian Kempa – w uzupełnieniu informacji Pana Starosty 
chciałem odnieść się do wniosku Pana radnego Cichowlasa. Ja przeczytałem ten 
program, oczywiście jest on budujący, daje pewne możliwości tworzenia klas 
sportowych, nie tylko w Liceum. Na Zarządzie rozmawialiśmy dość przy wszystkich 
historiach organizacyjnych na życzenie Pana Bednarza byli wszyscy dyrektorzy szkół. 
W związku z tym zapytaliśmy Panią Podbielską – Dyrektora Liceum, jak się do tego 
ustosunkowuje. W tym programie nie ma nic o finansach. Jest to jedna z przeszkód, 
wydaje mi się, do utworzenia klas sportowych. Ja byłem i jestem zwolennikiem 
tworzenia klas sportowych, ale jestem zwolennikiem tworzenia klas sportowych od 
klasy podstawowej, przez klasy gimnazjalne do szkół średnich. Po drugie, Pani 
Dyrektor stwierdziła jasno, że klasy sportowe muszą spełniać pewne wymogi – muszą 
być zatrudnieni odpowiedni trenerzy z odpowiednimi uprawnieniami, szkoła musi 
zakupić sprzęt sportowy, obuwie, koszulki, dresy i inne. Po trzecie, szkoła 
zobowiązana jest do organizowania dwóch obozów – letniego i zimowego. W związku 
z tym, nie wiem, czy przy tych skromnych naszych środkach, gdzie każdego roku 
subwencje zostają obcinane, jakąś szkołę w powiecie, nie chcę się ustosunkowywać do 
Miasta, będzie na to stać. Pytanie, Panie Starosto, jest takie, że oprócz Zarządu 
powinniśmy spotkać się w szerszym gronie zainteresowanych, łącznie  
z przedstawicielem Urzędu Miejskiego, bo my więcej na sesji Powiatu mówimy  
o Mieście niż o Powiecie.  
Ad vocem głos zabrał radny Zbigniew Cichowlas: oczywiście wziąłem pod uwagę 
aspekt finansowy. Te działanie ma wpierać ten drugi filar, którym jest otworzenie 
fundacji „Olimpijczyk ze Środy”. Ta fundacja byłaby formą stowarzyszenia 
zarejestrowanego i miałaby możliwość gromadzenia środków finansowych z różnych 
źródeł. Wypowiedź radnego Kempa, dla mnie była taką, która niejako blokuje 
możliwość realizacji. jeśli chodzi o Powiat, chciałbym jedną rzecz , żeby wyraził 
zgodę, bądź nie na utworzenie takiej klasy, pomógł w zakresie prawnym, bo założenie 
takiego stowarzyszenia wymaga pracy z prawnikiem (przygotowanie dokumentów, 
rejestracja itd.). Powtarzam, jeśli chodzi o finanse czy zorganizowanie dwóch obozów, 
to nie jest żaden problem – mamy doświadczenie, takie obozy już organizowaliśmy. 
Natomiast jeśli chodzi o szklenie, moim celem jest nie robienie klasy tematycznej: 
piłka nożna, siatkowa, tylko stworzenie warunków takich, że uczestnicy tej klasy 
realizowaliby trening dodatkowy na zajęciach przygotowany przy konsultacjach  
z trenerami z klubów dyscyplin sportowych, które będą reprezentowali ci zawodnicy. 
Krótko mówiąc, chodzi o to, by podczas tych dodatkowych lekcji robili takie 
ćwiczenia, których nie mogą wykonać na treningu z różnych powodów,  
a jednocześnie, jestem o tym przekonany, że realizacja takich dodatkowych zadań 
spowoduje, że dyspozycja sportowa wzrośnie. Szczegóły tego programu zawierają 
również inną pomoc w zakresie medycznym, psychologicznym i przede wszystkim 
finansowym. Powtarzam, jeśli powstanie ta fundacja, wówczas sportowcy, czy kluby 
będą mogły aplikować o wsparcie finansowe w różnym zakresie: wyjazdów na 
zawody, sprzęt sportowy, leczenie kontuzji i in. oczywiście o tym decydować będzie 
kapituła, do której zakładam, wejdą fachowcy, profesjonaliści, którzy będą umieli 
rozpoznać w osobie talent, który w przyszłości może osiągnąć najwyższe cele. 
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Naprawdę, moim zdaniem, nie ma obaw, jeżeli chodzi o finanse. Sprzęt sportowy 
mamy, mamy wspaniałą bazę, bliskość do wszystkich obiektów. Myślę, że przy dobrej 
woli Gminy, a takowa by była, mielibyśmy zniżkę albo bezpłatną możliwość 
korzystania z baseny, sauny, z obiektów gminnych – ja tutaj obaw o finanse nie widzę.       
Wobec braku innych pytań, Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu. 
              
Pkt 7 Przedstawienie przez Starostę sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 
Średzkiego za 2013 rok, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz informacji  
o stanie mienia komunalnego. 
 
W trakcie realizacji ww. punktu w obradach sesji uczestniczyło 15 radnych. 
 
Jako wprowadzenie, pan Starosta powiedział: w roku 2013 Zarząd Powiatu pracował 
w składzie: 
Tomasz Pawlicki – Starosta 
Zdzisław Jędrzak – Wicestarosta 
Renata Jarzembowska 
Marcin Bednarz 
Julian Kempa. 
Zarząd Powiatu w 2013 roku odbył 41 posiedzeń i podjął 123 uchwały, w tym  
4 wprowadzające zmiany do budżetu Powiatu na 2013 rok. Do szczególnie istotnych 
zadań, którymi Zarząd zajmował się w roku 2013 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 były realizowane: 
- przebudowa drogi powiatowej Witowo – Orzechowo na odcinku Wiktorowo  - 
Pięczkowo, 
- rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej w m. Dębiczek, 
- rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej Gablin – Zdziechowice, 
- rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej w m. Śnieciska, 
- opracowanie dokumentacji do inwestycji, w odniesieniu do których Powiat będzie 
ubiegał się o dofinansowanie, w tym droga Kórnik – Zaniemyśl, na którą w bieżącym 
roku otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach schetynówek, 
- zakup i instalacja pieca CO w PUP,  
- zakup samochodu osobowego na potrzeby ZDP, 
- zakup wykaszarki łańcuchowej do drzew i krzewów. 
 
Do innych ważnych zadań należało: 
- podpisanie aktu notarialnego  - przekształcenie SP ZOZ w Środzie Wlkp. w spółkę 
prawa handlowego,  
- opracowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 
2013-2025 oraz budżetu powiatu 
- organizacja „Dni Powiatu” 
- współpraca z zaprzyjaźnionymi miastami partnerskimi Prostejov w Czechach  
i Hoyerswerda w Niemczech. 
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację programów przez jednostki naszego 
Powiatu, na które pozyskano fundusze unijne: 
-  „Postaw na przyszłość”, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  
- „Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w Powiecie Średzkim” 
realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki,  
- „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system 
doskonalenia nauczycieli”, realizowany przez Poradnię Psychologiczno - 
Pedagogiczną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  
- „Literature live” realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w ramach programu 
Comenius Partnerskie Projekty Szkół, 
- „Druga szansa” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki ,  
- „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego”, realizowany 
przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach programu Leonardo da Vinci.  
 
Łącznie na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich do 
budżetu Powiatu  w roku 2013 wpłynęła kwota 2.458.330,08 zł. 
 
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” 1.518 krwiodawców oddało łącznie 
669 litrów krwi.  
 
Następnie Pan Starosta poprosił Panią Skarbnik oraz Panią Kierownik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami o przedstawienie odpowiednio: sprawozdania 
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok oraz 
informację o stanie mienia Powiatu Średzkiego za 2013 rok. 
 
Treść prezentacji dot. sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Pełna treść informacji o stanie mienia stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Pkt 8  Przedstawienie treści uchwały Składu Orzekającego RIO w Poznaniu 
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu 
Średzkiego za 2013 rok. 
 
Uchwałę Nr SO-0954/40/10/Ln/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2013 rok odczytał 
Przewodniczący Rady Andrzej Gniotowski.  
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Pkt 9 Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego 
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Środzie Wlkp.  
z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2013 rok. 
 
O przedstawienie przedmiotowego wniosku Przewodniczący poprosił radnego 
Zbigniewa Cichowlasa – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  
 
W tym miejscu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek o udzielenie 
absolutorium, który stanowi załącznik nr 7 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 2013 rok. 
 
Uchwałę Nr SO-0955/43/10/Ln/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii  
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego w sprawie udzielenia 
absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 odczytał 
Przewodniczący Rady Andrzej Gniotowski. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 
Pkt 11 Przedstawienie stanowisk Komisji Rady oceniających wykonanie budżetu 
za 2013 rok. 
 
Stanowiska poszczególnych komisji Rady Powiatu Średzkiego dotyczące wykonania 
budżetu za rok 2013 przedstawili:  

- Anna Zimoch – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
- członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki po zapoznaniu się  
ze Sprawozdaniem Zarządu Powiatu Średzkiego z wykonania budżetu za 2013 
rok zaopiniowali je pozytywnie, nie wnosząc żadnych uwag; 

- Wiesława Strugarek – Przewodnicząca Komisji Strategii i Planowania Rozwoju 
-  członkowie Komisji Strategii i Planowania Rozwoju szczegółowo zapoznali 
się ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2013 rok,  
a podczas wspólnego posiedzenia komisji nie wnieśli żadnych uwag; 

- Stefan Kominek - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - członkowie 
Komisji po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu Powiatu  
z wykonania budżetu za 2013 rok, podczas wspólnego posiedzenia komisji 
pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu, nie wnosząc żadnych uwag;  

- Stanisław Nowakowski – Przewodniczący Komisji Środowiska, Rolnictwa  
i Polityki Społecznej - Komisja po przeanalizowaniu materiałów przekazanych 
przez Zarząd Powiatu podczas wspólnego posiedzenia komisji pozytywnie 
zaopiniowała wykonanie budżetu, nie wnosząc żadnych uwag. 
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Pkt 12  Dyskusja. 
 
Jak pierwszy głos zabrał radny Piotr Piekarski, mówiąc: mam pytanie odnośnie 
przekroczeń, które były wyspecyfikowane w punkcie czwartym opinii RIO  
w uzasadnieniu – może chodzi tylko o przekroczenia powyżej 10 tys. zł, jest ich tylko 
cztery czy pięć. Odpowiedziała pani Skarbnik – przekroczenia, o które pyta pan radny, 
a o których mowa w opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
wynika to z faktu, iż z Rozporządzenia w prawie sprawozdawczości budżetowej,  
w sprawozdaniach z wykonania budżetu za okres czwartego kwartału, w pozycji 
wykonanie i zobowiązania wykazuje się zobowiązania wymagalne i zobowiązania 
niewymagalne. Wykonanie plus zobowiązania muszą być niższe aniżeli kwota planu. 
Natomiast jeśli chodzi o czwarty kwartał, może się zdarzyć taka sytuacja, że występują 
zobowiązania, w stosunku do których przyszły faktury już w roku 2013, ale 
zobowiązania dotyczą roku 2014. Zgodnie z ustawą o rachunkowości są one 
księgowane jako zobowiązania roku 2014, ale jeżeli faktury przyjdą w roku 2013 
muszą być wykazane w sprawozdaniu okresu, którego dotyczą. Jeżeli chodzi o opinię 
Składu Orzekającego, w żadnej z pozycji nie ma zobowiązań wymagalnych, czyli 
termin płatności żadnego zobowiązania nie został przekroczony. Na końcu tego 
punktu w opinii Składu Orzekającego jest mowa: Rada Powiatu nie upoważniła do 
przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych. Wszystkie  
te pozycje dotyczą zobowiązań jednostek organizacyjnych, m. in. szkół a nie 
Starostwa Powiatowego. W przypadku Powiatu Średzkiego wszelkie umowy są 
dostarczane do Starostwa Powiatowego i podpisywane są przez dwóch członków 
Zarządu, najczęściej jest to Starosta i Wicestarosta. W opinii Składu Orzekającego 
bardziej chodzi o brak informacji, że te umowy podpisywane są przez Zarząd Powiatu, 
więc zgodnie z posiadanym upoważnieniem nie są to umowy podpisywane przez 
kierowników jednostek organizacyjnych. 
Raz jeszcze głos zabrał radny Piotr Piekarski – pewnie pani Skarbnik jest w stanie na 
to odpowiedzieć, może chociaż zdefiniuje Pani działy, rozdziały i paragrafy, w których 
te przekroczenia nastąpiły - oczywiście nie wszystkie, tylko te trochę większe.     
Odpowiedziała pani Skarbnik – pozycja w tabeli pierwsza to jest kwota 15.135,41 to 
jest dział 801 oświata i wychowanie rozdział 80110 gimnazja paragraf 426, czyli 
zakup energii. Jeżeli chodzi o rozdział 80111 jest to też zakup energii 11.501,90 zł – 
paragraf 426, czyli gimnazja specjalne. Kolejna pozycja – 80120 – licea 
ogólnokształcące, kwota 15.953,63 zł, również zakup energii i 80130 – szkoły 
zawodowe – 35.557,11 zł.    
Przewodniczący podziękował radnemu oraz pani Skarbnik, następnie oddał głos 
zgłaszającemu się radnemu Antoniemu Ochowiakowi. Radny powiedział: mam rzecz, 
której nie potrafię sobie wytłumaczyć – ciągle ogłaszamy przetargi na sprzedaż mienia 
komunalnego i jest dla przynajmniej zastanawiające, co jest powodem, że te przetargi 
nie udają się i ziemia nie zostaje w przetargach sprzedana? Moja wątpliwość polega na 
ty,, że z informacji o wartości majątku, przynajmniej można wnioskować tak, że 
wartość tego majątku, niezależnie od tego, ze go wzbogacamy poprzez kupno, różnego 
rodzaju inne zwiększenia, ta wartość rośnie. Natomiast nie wchodzi w grę aż taka 
wielka inflacja, w związku z wzrostem wartości tej ziemi i czy do przetargów nie są 
brane zbyt wielkie kwoty, które w jakiś sposób zniechęcają potencjalnych nabywców 
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do nabycia tych gruntów – czy nasza ustalona wartość nie jest powodem tego, że nie 
znajduje ta ziemia nabywcy?  
Zajmując stanowisko wobec powyższego głosu, Starosta powiedział: myślę, że wynika 
to z tego, że, tak jak mówiłem, aktualnie koniunktura nie jest dobra. Po drugie cena  
w pierwszym przetargu zawsze określana jest przez rzeczoznawcę, od tego nie ma 
odstępstwa. Natomiast w trzecim przetargu Zarząd „schodził z ceną” nawet do 50%, 
bo taka jest maksymalna możliwość – również nie było chętnych. Taka jest obecnie 
sytuacja na rynku, trudno mówić dlaczego nabywcy nie kupują. Myślę, że rolnicy by 
kupili – dodał Starosta.  
Głos w dyskusji zabrał także radny Zbigniew Cichowlas: Regionalna Izba 
Obrachunkowa, pani Skarbnik, pani Kierownik, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu 
Średzkiego wyrazili pozytywne opinie o wykonaniu budżetu Powiatu Średzkiego za 
2013 rok. Budżetu, w którym było kilka inwestycji drogowych. Inwestycje, które  
w tym budżecie zostały wykonane dzięki zabiegom o środki finansowe z Unii 
Europejskiej, które skutecznie popełnił Zarząd poprzedniej kadencji, na czele z panem 
Starostą Piotrem Piekarskim – chwała im za to, że zostały te inwestycje wykonane, 
bardzo ładne i bardzo potrzebne. Druga moje refleksja jest taka, że z niepokojem 
zauważam co raz większe oszczędności w zakresie oświaty. Wiemy z wypowiedzi 
pana Starosty, że tendencja jest taka, że oświata ma się utrzymać sama, tzn. tylko  
i wyłącznie z subwencji jaka zostanie przeznaczona ze środków krajowych. Ma to się 
odbyć kosztem, nie boję się tego powiedzieć, zmniejszenia jakości usługi edukacyjnej, 
która polega na tym, że w tej chwili jest tendencja taka, żeby oddziały były dopełniane 
do maksymalnej przewidzianej prawem ilości dzieci i młodzieży, co na pewno odbije 
się na tym, że poziom świadczonej usługi edukacyjnej będzie mniejszy, a skuteczność 
nauczania, niestety również. Obawiam się, że z tego powodu w najbliższym czasie 
przegramy rywalizację o uczniów ze szkołami niepublicznymi, które już w tej chwili 
proponują naukę w oddziałach dwudziestoosobowych i mniejszych. Komfort pracy  
i możliwość przekazywania wiedzy w takich mniejszych oddziałach są zdecydowanie 
większe. 
Ponownie głos zabrał radny Piotr Piekarski, mówiąc: chciałbym zadać jeszcze pytanie 
z kategorii ciekawości, ponieważ w miejscu gdzie pracuję, ciągle jestem męczony 
tematami amortyzacyjnymi, więc na zasadzie pewnej analogii, chciałem zapytać i to 
pewnie będzie pytanie do pani Skarbnik, bo pewnie takich szczegółowych wiadomości  
nie ma pan Starosta. Jak się ta amortyzacja, którą Pani wyspecyfikowała na poziomie 
3 milionów złotych, kształtuje według prób rodzajowych? To zwykła moja ciekawość, 
żadna podejrzliwość - zwykła ciekawość. 
Odpowiedziała pani Skarbnik – jeśli chodzi o amortyzację, nie jestem w stanie 
szczegółowo odpowiedzieć, oczywiście przygotuję tę informację. Natomiast jeszcze  
w roku ubiegłym, największy procent stanowiła amortyzacja środków trwałych 
umarzanych jednorazowo oraz budynków. Natomiast jakie to dokładnie były kwoty - 
przygotuję taką informację. 
Raz jeszcze głos zabrał radny Zbigniew Cichowlas – chciałem powiedzieć o ważnej 
sprawie dot. też na pewno konstruowania budżetów, dyskutowaliśmy już na ten temat, 
otóż chcę powiedzieć o tym, co wszyscy widzimy i co wszyscy zauważamy, ze rośnie 
poziom bezrobocia w powiecie średzkim. średzianie mają coraz większe problemy  
z tym, żeby znaleźć pracę, stąd myślę, że niezbędnym jest podjęcie środków przy 
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konstruowaniu następnych budżetów aby na terenie powiatu średzkiego powstała 
specjalne strefa ekonomiczna, która otwiera możliwości la tych, którzy chcą tworzyć 
miejsca pracy i tym samym  będzie to większa szansa dla mieszkańców powiatu 
średzkiego na pracę. Ja osobiście, coraz częściej jestem pytany przez moich 
znajomych, przez ludzi, którzy interesują się polityką, gospodarką co robimy w tym 
zakresie. Widzą oni Wrześnię, widzą nadzieję i entuzjazm wszystkich mieszkańców 
powiatu wrzesińskiego i pytają, dlaczego u nas nic takiego się nie dzieje, a pracy jest 
coraz mniej i coraz o nią trudniej.    
W związku z brakiem innych głosów, Przewodniczący zamknął dyskusję, następnie 
przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
 
Pkt 13 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2013 rok. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały Rady Powiatu Średzkiego z dnia  
10 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 
rok.  W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Wyniki głosowania: 
                                 14 głosów „za” 
                                   0 głosów „przeciw” 
                                   1 głos „wstrzymujący” 
 
Przy jednym głosie „wstrzymującym” uchwała została przyjęta.  
Uchwała Nr L/290/2014 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Pkt 14  Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu w Środzie Wlkp. za 2013 rok. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały Rady Powiatu Średzkiego z dnia  
10 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok, następnie przystąpił do 
głosowania. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Wyniki głosowania: 
                                 11 głosów „za” 
                                   1 głos „przeciw” 
                                   2 głosy  „wstrzymujące” 
Jedna radna nie wzięła udziału w głosowaniu. Wobec powyższego uchwała została 
przyjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. 
Uchwała Nr L/291/2014 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
W tym momencie głos zabrał Starosta, który podziękował Wysokiej Radzie za 
udzielenie absolutorium za rok 2013. Skierował także podziękowania pracownikom 
Starostwa mówiąc: myślę, że udzielenie absolutorium nie dotyczy tylko Zarządu czy 
Starosty, ale także wszystkich pracowników, którzy walnie przyczynili się do 
realizacji budżetu. Mam nadzieję, że do końca roku realizacja tego budżetu na rok 
2014 nie będzie zbyt kłopotliwa, licząc na życzliwość Państwa radnych. 
Wobec braku innych głosów, oświadczeń i postaw ze strony radnych, Przewodniczący 
przystąpił do realizacji następnego punktu sesji. 
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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 raportu 
dokonała Komisja Strategii i Planowania Rozwoju.  
W tym miejscu Przewodniczący odczytał projekt oświadczenia, wyjaśniając, że 
zgodnie z wynikiem głosowania wykropkowane miejsce zostanie uzupełnione 
określeniem: pozytywnie lub negatywnie.  
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący spytał, czy ktoś z radnych 
chciałby zabrać głos w zakresie przedstawionego Raportu oraz projektu oświadczenia 
Rady Powiatu Średzkiego. Wobec braku pytań i uwag oraz przystąpiła do głosowania 
nad przyjęciem oświadczenia. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Wyniki 
głosowania: 
                                        13 głosów „za” 
                                          0 głosów „przeciw” 
                                          2 głosy  „wstrzymujące” 
 
Oświadczenie pozytywnie oceniające realizację Strategii Rozwoju Społeczno - 
Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004 - 2014 zostało przyjęte -  
załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Pkt 16 Wolne głosy i wnioski. 
 
W tym punkcie Przewodniczący Rady poinformował radnych, że kolejna sesja 
odbędzie się 24 czerwca br. o godzinie 17.00 w świetlicy Centrum. Powiedział: 
otrzymaliśmy potwierdzenie z Warszawy, na sesji będzie prelekcja. Bliżej  
o przedstawienie treści prelekcji proszę panią Sekretarz. W tym miejscu pani Sekretarz 
wyjaśniła: na ręce Przewodniczącego instytucja z Warszawy, która pracuje i wdraża, 
mniemam, koncepcję pomocy prawnej obywatelom, instytucja zwróciła się  
o wyrażenie zgody - Pan Przewodniczący zgody udzielił na zaprezentowanie 
propozycji współpracy, wdrożenia na terenie powiatu średzkiego idei bezpłatnej 
pomocy prawnej.  
Przewodniczący dodał: chodzi o to, żeby obywatele mieli możliwość bez opłat 
wszelakich dostępu do różnego rodzaju pomocy prawnej. Wydaje mi się, że jest 
wskazane przybliżenie tego problemu, tym bardziej, że jest to profesjonalnie, 
podobno, bardzo dobrze przygotowane wystąpienie.  
Głos zabrał radny Julian Kempa – na dzisiejszą sesję bardzo mocno się 
przygotowywałem, ale nie ma mojego adwersarza Pana radnego Bednarza. ja nie będę 
się zniżał do jego poziomu, nie będę jego omawiał na sesji Rady Powiatu, kiedy go nie 
ma – tak jak on robi na sesji Rady Miejskiej w stosunku do mojej osoby, już nie 
mówię o Panu Piekarskim. Dlatego pominę te wszystkie pytania, uwagi, które mam, 
ale na dwie sprawy chciałem zwrócić uwagę. Po pierwsze, proszę uwzględnić  
24 czerwca mistrzostwa świata w piłce nożnej -  o 18.00  jest mecz Włochy – Urugwaj 
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– zapewne wielu radnych chciałoby zobaczyć. Proponowałbym zrobić sesję o 15.00, 
15.30, wtedy do transmisji meczu się wyrobimy. To jest moja propozycja, nie wiem 
jak się Państwo do tego ustosunkujecie. Po drugie, mam pytanie, które „leży mi na 
sercu” – mianowicie Statut Powiatu. Sądziłem, że przed wakacjami ten Statut 
przyjmiemy i chciałbym zapytać, na jakim etapie to wszystko jest. Trzecia sprawa to 
może już bardziej publiczna – otóż z mieszanymi uczuciami czytam relacje  
z posiedzeń Rady Powiatu zamieszczane w średzkiej prasie, nie chcę wymieniać 
tytułów, na pewno Państwo znacie, czytacie. W związku z tym upoważnia mnie do 
tego zadania pytania publicznego, nie chcę pouczać redakcji ani jednej, ani drugiej, ani 
trzeciej – co robią a nawet w jaki sposób popularyzują poglądy poszczególnych 
radnych, bo od pół roku, od stycznia prezentowane są poglądy jednej strony. Nigdy nie 
można wyczytać wypowiedzi drugiej strony. Uważam, że w przypadku jednego  
z radnych jest to gra „pod publiczkę”, zaistnienia tudzież inne historie związane  
z przyszłymi wyborami. Teraz wszystko co powiemy związane jest z przyszłymi 
wyborami, każdy ma prawo tak o nas sądzić, ale nie będę się do tego ustosunkowywał, 
bo mógłbym na ten temat powiedzieć, niemniej jednak każdy radny ma prawo 
wyrażać swoją opinię i to Państwo wyrażacie na sesjach, chociaż nie zawsze na pewno 
się z tym zgodzicie. Ja oświadczam jeszcze raz, że ja „na pasku” Pana Bednarza nie 
będę chodził, nie chodziłem i nie będę chodził. Wypowiadanie publiczne moich 
głosowań na Zarządzie czy na sesji jest nie w porządku, a w wielu wypadkach takie 
wypowiedzi cechuje populizm i demagogia. Ostatnia sprawa dotyczy strefy 
ekonomicznej – poszukałem trochę i chcę powiedzieć, że gra strefą to jest gra 
polityczna, szczególnie, gdy chodzi o strefę wałbrzyską, ponieważ jest to typowo 
kierownictwo partyjne jednej partii. W związku z tym bardzo zależy na tym, żeby tę 
strefę zrobić. Rada przyjęła uchwałę o przekazaniu, chyba 36 ha gruntów pod strefę, 
bardzo fajnie, ale jeżeli Państwo trochę czytacie i orientujecie się, to chcę Wam 
powiedzieć, ta stawiana za wzór Września - cena za Volkswagena to jest około 320 
mln zł, których potrzeba, żeby wejść do strefy. Ja rozmawiałem na ten temat z Panem 
Burmistrzem, który powiedział, że on nigdy nie dopuści, Rada nigdy nie zgodzi się, 
żeby umorzyć komukolwiek podatki. Te 300 ml zł to są wypowiedzi Pana „wodza 
partyjnego” Wicemarszałka Jankowiaka. Zanim cokolwiek zaczniemy działać, 
uważam, że po pierwsze, muszą to być uzgodnione z prawem przez Gminę, która jest 
zobowiązana do założenia wszelkich mediów: drogi, elektryczność i inne. Wtedy 
będziemy się bawili. Żeby było śmieszniej, powiem Państwu, że Polska jest jedynym 
krajem w Unii Europejskiej, gdzie strefy funkcjonują, żeby było śmieszniej, to 
Ministerstwo Gospodarki unieważniło ostatnio 649 wniosków, a ponad 400 
przedsiębiorców zrezygnowali sami, bo rzeczywiście taka działalność się im nie 
kalkuluje. Jasne, że można upiększać ślicznymi słowami każdy wniosek. Ja ze swojej 
strony chcę powiedzieć jeszcze jedno zdanie – apeluję do Szanownych Państwa 
radnych, rozważmy to, co dzisiaj radny Antoni Ochowiak poruszył - sprzedaż ziemi, 
rozważmy jeszcze raz projekt o sprzedaży 51 ha, na które, Antoni, było trzech 
chętnych, za które chcieli zapłacić prawie 7 milionów złotych, gotówkę ze sprzedaży 
których chcieliśmy przekazać dla szpitala. Po pół roku czasu, co się dzieje? Ziemia 
leży, szpital biedny, a my ciągle dyskutujemy o wsparciu szpitala. Naprawdę ruszcie, 
Szanowni Państwo sumienie.      
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Przewodniczący podziękował radnemu, potem dodał: odnośnie relacji Rada Powiatu 
Średzkiego, Zarząd Powiatu Średzkiego i lokalne media – uważam tak, że są to 
prywatne podmioty. Zawsze kiedy czytam, dziwię się niekiedy, o precedencji już nie 
ma co mówić w ogóle, różnie to jest, odpuszczam, w ogóle nie dyskutuję, nie piszę,  
a można by polemizować, komentować, prosić o sprostowania niekiedy, różnie to jest, 
nic mnie to nie interesuje, co oni piszą – tak naprawdę, chociaż, powiadam, 
wielokrotnie jestem zdegustowany relacjami z różnych zdarzeń w naszym powiecie, 
ale to nic. Następnie Przewodniczący oddał głos zgłaszającemu się radnemu 
Zbigniewowi Cichowlasowi. Radny powiedział: mam kilka uwag, ale zacznę od 
wypowiedzi radnego Kempa dotyczącej strefy – ja przekazuję, bo taki jest mój 
obowiązek, informacje od moich wyborców, od ludzi, którzy mnie znają i wiedzą jaką 
pełnię funkcję społeczną. Jeżeli strefa ekonomiczna nie jest rozwiązaniem dobrym po 
to, żeby ludzie mieli miejsca pracy, to naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, 
żeby, jeżeli nie strefa – to inne działanie. Widzę tutaj wyraźnie, potwierdza się to, co 
zauważyliśmy już parę miesięcy wcześniej, że niezbędna jest współpraca, dobra 
współpraca między samorządem powiatowym i samorządami gminnymi. Jeżeli nie 
będzie rozmowy pomiędzy tymi jednostkami, jeżeli nie będzie woli współpracy, wtedy 
nie uda się uzyskać niczego pozytywnego. Dlatego ja jestem zwolennikiem rozmów, 
zwolennikiem ugody, zwolennikiem porozumiewania się i wiem dobrze, że jeżeli nie 
będzie rozmowy, porozumienia pomiędzy tymi jednostkami: powiatem i gminami, to 
po prostu niczego wspólnie, dla dobra naszych mieszkańców nie osiągniemy.  
Głos zabrał radny Piotr Piekarski: pan Kempa zainspirował mnie trochę, chciałem 
zapytać o nieobecność Pana Prezesa spółki Szpital Średzki, bo o ile mnie pamięć nie 
myli, mieliśmy dzisiaj dostać szczegółowe wyjaśnienia w kontekście informacji 
szpitalnych. Z tego co pamiętam, było obietnica, że to na najbliższej sesji się wydarzy 
sesji – nie wiem, może mnie pamięć. Jeżeli nieobecność jest nieusprawiedliwiona 
umownie, bardzo bym prosił, żeby na najbliższej sesji to się wydarzyło tak, jak obiecał 
pan Hupało.  
Ustosunkowując się, Starosta powiedział: nie było mnie na ostatniej sesji, natomiast  
z Panem Prezesem ustalone jest tak, ponieważ Rada może przyjąć lub nie przyjąć, 
natomiast projekt restrukturyzacji jest przewidziany do przyjęcia lub nieprzyjęcia  
i przedstawienia przez Pana Prezesa, przede wszystkim, na najbliższej sesji, o taki 
punkt w porządku obrad się zgłoszę. Państwo te informacje otrzymacie na piśmie, 
tydzień wcześniej wraz z materiałami na sesję. Każdy z Państwa propozycję 
restrukturyzacji otrzyma, by móc się zapoznać i przyswoić. Natomiast Zarząd zapozna 
się z tym materiałem w czwartek na najbliższym posiedzeniu Zarządu.  
W kolejności głos zabrał radny Antoni Ochowiak – nie mam zamiaru prowadzić 
polemiki, nie mniej jednaj chciałbym dołączyć do tych głosów, które uważają, że 
strefa ekonomiczna jest dobrym rozwiązaniem dla określonych środowisk, które chcą 
w to wchodzić. Między innymi dlatego, był taki moment, gdzie zorientowałem się, że 
bez pełnej współpracy między Starostą a władzami samorządowymi Gminy Środa nie 
będzie porozumienia, tam skierowałem moje kroki, żeby po prostu przekonać się, czy 
Urząd Miejski zainteresowany jest tymi sprawami. Jak się okazało, ze jest 
zainteresowany, wtedy doszło do spotkania określonych ludzi i na postawie tego 
spotkania pewne sprawy, również i w Powiecie „ruszyły”. Nie jest to proces 
natychmiastowy, z resztą kolega Julek, dobrze analizuje sprawy i wie, że kolejne 
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tereny zostają dołączane do strefy – i jest to w jakimś sensie duże osiągnięcie dla 
Polski w skali makroregionalnej, że tym sposobem walczy się z bezrobociem. U nas 
nie mamy się czym pochwalić, akurat jeżeli chodzi o bezrobocie i gdyby coś takiego 
zafunkcjonowało, naprawdę była by to bardzo dobra rzecz. Dlatego będę robić 
wszystko, żeby starać się, przynajmniej przez ten okres, który pozostał do działania tej 
Rady, aby sprawy związane z rozwojem strefy ekonomicznej w jakichś sposób „szły 
do przodu”. Jeżeli tak będzie, będzie pełne zadowolenie. W przeciwieństwie do tego, 
mamy dziś nowy numer Głosu powiatu średzkiego – podpisuję się pod opinią radnego 
Kempa, który uważa, że pewne sprawy są promowane. Pewne rzeczy trafiają do 
naszego środowiska powiatowego i jeżeli czytam coś takiego, że Starostwo Powiatowe 
gorączkowo poszukuje rozwiązań, aby naprawić błąd Starosty Pawlickiego – to jest 
ostatnie zdanie odnośnie artykułu Gmina Środa ratuje szpital – ja bym się, Panie 
Starosto, trochę poczuł urażony, bo jeżeli pewnych spraw nie robi się do końca tak jak 
powinno, to wymaga to  sprostowania albo przyznania się do błędu. Zostawię  
te sprawy, chciałbym natomiast wrócić do Raportu o przebiegu realizacji w roku 2013 
projektów i zadań i chciałbym zadać pytanie – mieliśmy zadania, które polegało na 
podjęciu działań promocyjnych i doradztwa w pozyskiwaniu energii ze źródeł 
odnawialnych (jest to na 34 stronie) i jest to zadanie zrealizowane już w 2012 roku.  
W związku z tym zadaję pytanie, jak to się dzieję, jeżeli „odfajkowaliśmy” temat, 
dzieją się tak duże protesty odnośnie ferm wiatrowych – to jest energia odnawialna. 
Dlatego co w tym temacie Starostwo zamierza czynić? Coraz bardziej jestem 
przekonany, że głosowanie, które odbyło się, powierzające internat spółce szpitalnej, 
było chyba jednak trochę błędem, bo też jednym z niezrealizowanych zadań, pewnie 
takich znalazłoby się trochę więcej, ale taki budynek byłby Starostwu Powiatowemu 
potrzebny. Jeżeli szukamy miejsca dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, to 
akurat tam mogłoby się znaleźć miejsce dla tej placówki. Jeden z niezrealizowanych 
tematów, to chciałbym wrócić do ronda na krzyżówce Nekielskiej i Witosa. Tam im 
później rozwiązanie rondowe będzie miało miejsce, będzie coraz gorzej, mimo 
uruchomienia ruchu obwodnicą północną, ruch na tej krzyżówce jest bardzo duży  
i w godzinach szczytu, wjechanie na nią, zwłaszcza na lewoskręt na Neklę, 
Dominowo, jest dosyć trudne. Dlatego, jakby na to też zechciano zwrócić uwagę, 
byłoby to dobre rozwiązanie.  
 Zanim głos zabrał Starosta, radny Piotr Piekarski powiedział: Panie Przewodniczący, 
chciałem przypomnieć, aby wytłumaczył Pan działania naszej Komisji. Na co 
Przewodniczący odrzekł – wszystko pod kontrolą, wszystko powiem w swoim czasie.  
Starosta powiedział: może faktycznie to ostatnie zdanie zmobilizowało mnie, bo co 
prawda nie uczestniczyłem w sesji o szpitalu, mam nadzieję, że jeśli będzie tutaj 
rozmowa na temat restrukturyzacji, będę w nich uczestniczył, natomiast 
sformułowania, że Zarząd nie miał koncepcji, są całkowicie bezpodstawne. Muszę 
przypomnieć, że właśnie podstawową koncepcją była sprzedaż tych 50 ha, które miały 
przynieść pieniądze, które miały zostać przekazane na szpital. Jeżeli Państwo 
pamiętać, sam Pan Bednarz na sesji, jeszcze przed uchwalaniem budżetu, apelował, że 
szpital musi dostać gotówkę. Dzisiaj po analizie budżetu z finansistami mogę 
powiedzieć jednoznacznie – sam wzrost kapitału nic nie wniesie, wniesie tylko pewne 
możliwości szpitalowi. Natomiast od samego początku byłem przekonany, że szpital 
musi dostać pieniądze te, które jest zadłużony już w momencie przekształcenia  



 19 

w spółkę. Tylko dlatego, że te 50 ha nie było sprzedane, co jest wolą Rady, nie mamy 
dzisiaj pieniędzy na oddłużenie szpitala – na oddłużenie, które było pierwszym 
warunkiem – spłacenie dłużników. Druga sprawa, macie Państwo kolejna sytuację, jak 
wiarygodna jest Gmina – ja dopiero dzisiaj doczytałem się w gazecie, ze nagle ni stąd 
ni zowąd poręczenia nie będzie. Czego ja szukam – nikt z Gminy oferując, że będzie 
poręczenie w tych 5 milionach złotych, taka jest uchwała Rady, nie mówił o tym, że 
Powiatowe Centrum Rozwoju ma mieć jakiś budynek. Nagle dzisiaj czytam w tej 
gazecie, że Gmina się wycofuje, bo spółka PCR nie ma budynku. Nie jest tak, że ja 
zmieniam zdanie – ja nie wycofuję się ze swoich zdań. Znajdziemy rozwiązanie na 
sytuację, jeżeli nagle Gmina się z tego wycofuje. Pamiętacie Państwo, jak radny śmiał 
się, ze Gmina Dominowo przekazała 10 tysięcy złotych. Gmina Środa w tym temacie 
tylko obiecuje, ale jakoś nic się nie dzieje. Teraz zapłacili za udziały w spółce PCR, 
ale w sprawie szpitala w dalszym ciągu nic, a pozostałe gminy, po 20 tysięcy złotych, 
ale dały. Proszę wziąć pod uwagę, że nasze działania były przygotowane.  
Ze sprzedaży ziemi miały być pieniądze i miałby zostać przeznaczone na oddłużenie 
szpitala i nie byłoby problemu. Jeżeli chodzi o strefę, ja nie jestem przeciwnikiem, 
absolutnie, natomiast nie wierzę, ze strefa przyczyni się do tego, że nagle stanie się 
cud i spadnie bezrobocie. My działamy, nie jest tak, że nie działamy, jak Państwo 
sugerujecie – cała dokumentacja „poszła”, w niedługim czasie okaże się, czy w ogóle 
spełniamy warunki. Wszystkie dokumenty związane z utworzeniem strefy  
i warunkami, które możemy stworzyć, zostały przesłane do Wałbrzycha. Cała 
dokumentacja została złożona zgodnie z zapotrzebowaniem. Czekamy na odpowiedź – 
jeżeli okaże się, że spełniamy warunki, możemy wrócić do wniosku. Natomiast dzisiaj 
musimy mieć najpierw pewność, że wszystkie warunki, które przedstawiliśmy: 
decyzję energetyki, wodociągów, gazowni, jak drogi mają przebiegać, ponieważ takie 
były wymagania Wałbrzycha. Wszystko zostało zebrane i przesłane. Czekamy na 
reakcję. Jeżeli zaś chodzi o wiatraki, to nie jest nasza kompetencja. Jeżeli Burmistrz 
wyda warunki do postawienia, to Powiat nie ma nic do powiedzenia. Wiem, że  
w Dominowie były konsultacje, bo akurat na tej Radzie na początku uczestniczyłem. 
Nie wiem czy odbyły się w Środzie, czy te wiatraki będą – trudno mi się wypowiadać. 
Nie wiem też, chyba, że to przejęzyczenie ze strony Pana radnego, ponieważ Poradnia 
PP ma zapewnione miejsce do działalności i to w dobrych warunkach na dzień 
dzisiejszy i nie potrzeba innych warunków. Przekazując, natomiast budynek internatu, 
mówiłem o ty, ze jest to plan od przyszłego roku, kiedy pojawią się środki unijne. 
Wiecie Państwo, ze wydaliśmy pieniądze na szpital i w tej chwili na remont tego 
budynku środków nie mamy – tylko z pieniędzy unijnych, na które są duże szanse, 
możliwy jest remont.  Z kolei, jeśli chodzi o kwestię ronda, Gmina przekazała środki, 
które pozwolą być może tylko na dokumentację. Dla przykładu, bo mamy już 
wyliczenia, na rondo przy Kościuszki, Gmina chcąc budować, zleciła nam zadanie, 
przekazała 80 tys. zł na budowę ronda – z dokumentacji wynika, że budowa ronda 
będzie kosztować około 240 tys. zł. Za 80 tys. od Gminy nie wybudujemy, a my nie 
dołożymy. Nie wiem, jak będzie z rondem, które Pan radny proponuje, może Pan 
Dyrektor powie w kilku zdaniach na temat, bo jest bardziej zorientowany. Dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych Krzysztof Bąkowski powiedział: w dniu dzisiejszym 
otrzymaliśmy dokumentację na pobudowanie dwóch rond – jedno przy ulicach 
Witosa-Nekielska, drugie rondo na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Wrzesińskiej 
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wraz z kosztorysem inwestorskim, jeszcze niepełnym. Potrzebujemy jeszcze 
projektów na usunięcie kolizji, ponieważ musimy tam przesunąć gazociąg, sieć 
telekomunikacyjną i pobudować instalację kanalizacji deszczowej. Koszt samych 
robót drogowych, według kosztorysu inwestor 650 tys. zł, koszt przełożenie kolizji 
telekomunikacyjnej – ok. 80 tys. zł, nie znam jeszcze kosztów przełożenia 180 metrów 
gazociągu i wybudowania kanalizacji deszczowej. Do końca miesiąca ta dokumentacja 
ma być opracowana, ale tak jak powiedział Pan Starosta, na realizacje tego zadania 
mieliśmy przeznaczone 230 tys. zł - pomocy finansowej z Gminy Środa. Koszt 
dokumentacji to jest około 22 tys. zł, reszta matematycznie jest do wyliczenia, jakie 
sumy są potrzebne. Trudno mi powiedzieć,... W tym miejscu Przewodniczący wtrącił 
– pół miliona nie starczy. skąd resztę środków wziąć – kontynuował pan Bąkowski. 
Koncepcja jest, jeśli Państwo sobie życzycie, możemy dokumentację udostępnić do 
wglądu w Biurze Rady. 
Głos zabrała w dalszej kolejności radna Wiesława Strugarek – chciałam wrócić do 
szpitala, bo jeśli mówić o szpitalu, to ja już praktycznie zaufanie do Pana Prezesa 
Hupało nie mam. Minęło teraz w czerwcu dwa lata jego pracy, gdzie zadłużenie 
szpitala tak ogromnie wzrosło i dla mnie wychodzi na to, że to nie jest Pan, który jest 
w pełni kompetencyjny. Zadałam mu pytanie dotyczące internatu, na ostatniej sesji, 
powiedział, że da mi odpowiedź – do dnia dzisiejszego się ze mną nie skontaktował, 
odpowiedzi nie dał. Gdybym była prezesem, zarabiała tyle co on, podejrzewam, że 
byłabym już w tym internacie, sprawdziłabym, zobaczyłabym jaki jest stan. Nie jest 
doinformowany ze wszystkim, to jest raz. Dwa – wiem, że personelowi średniemu 
odciął dodatki, ze dostają nawet mniej niż dostawali, za to pensje lekarskie wzrosły 
znacznie, a kto stoi przy łóżku chorych? Oczywiście pielęgniarki i pielęgniarze. 
Mówiłam o tym na poprzednich spotkaniach i zostaje to w naszych murach. 
Podejrzewam, że ja jako radna w tej kadencji z Panem Prezesem się nie dogadam. 
Zgłosił się w kolejności radny Antoni Ochowiak – chciałem jednak wrócić do tego 
wyjaśnienia, że może coś niejasno powiedziałem, nie tak, jak zostało  
to skomentowane. Chodzi mi, przede wszystkim o ten program, który był opracowany 
i o zadaniach, o których wyraźnie jest napisane – pozostają do realizacji. Jeżeli chodzi 
o tę poradnię, o której mówiłem, to jest „poszerzenie bazy lokalowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie” – jest to zadanie pozostające do realizacji, 
tzn. że jakieś potrzeby w swoim czasie zostały ustalone. Tym bardziej, że jedną  
z komisji tam odbywaliśmy i naocznie przekonaliśmy się, że być może warto by było, 
gdyby mieli oni trochę szerszą bazę do działania. Odnośnie rond również wygłaszam 
swoje zdanie w tym temacie, bo zapisane jest wyraźnie: zadanie pozostaje do 
realizacji. Dlatego tak to potraktowałem.   
O głos poprosił ponownie radny Piotr Piekarski – z ust Pana Starosty padła dość 
enigmatyczna informacja w kontekście możliwości otwarcia się transzy środków 
unijnych w relacjach czasowych 2015 i wyżej – czy posiadacie Państwo już wiedzę  
w kontekście tego, co będzie przedmiotem rozdania i czy już jakieś, wstępne chociaż, 
projekty unijne są realizowane czy przygotowane? 
Odpowiedział Starosta – na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych decyzji, ponieważ 
Marszałek Województwa złożył to dopiero w Brukseli i w miesiącach wakacyjnych, 
we wrześniu prawdopodobnie będzie to przyjmowane przez Brukselę wtedy będą 
znane szczegóły. Tak jak mówiłem ze szpitalem różnie to może być, ale na pewno 
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jakieś szanse będą. Czyli, reasumując, na jesień możemy zacząć się przygotowywać – 
dodał radny Piekarski.    
Głos zabrał radny Cichowlas – pytania, które nasuwają się w trakcie tej debaty, 
chciałbym nawiązać do wypowiedzi Starosty dotyczącej sprzedaży ziemi, z której 
pieniądze miały być przeznaczone na długi szpitala i Pana wypowiedzi, że było trzech 
pewnych kupców. Ja osobiście nie wiedziałem, że będzie to pewna sprzedaż. Do tego 
czasu wszystkie przetargi były nieudane, nagle dowiadujemy się, że to było pewne. 
Czemu tak późno? To jest jedna sprawa. Druga sprawa – przynajmniej we mnie, 
jestem człowiekiem wrażliwym, wzbudza Pan poczucie winy, że to jest moja wina, że 
swoim głosowaniem doprowadziłem do tego, że szpital jest w takim stanie a nie 
innym. Myślę, że to nie jest prawda. Brakuje nam informacji, my jako radni 
rozmawiamy między sobą, że brakuje nam informacji bieżącej, rzetelnej. Często  
o niektórych sprawach dowiadujemy się dopiero na sesjach albo z prasy. Być może, 
gdyby tka informacja była wcześniej, że jest pewna sprzedaż tej ziemi, inne byłoby to 
głosowanie. Mówienie, że szkoda, że tak się stało, gdybyście Państwo inaczej 
zagłosowali, pewnie sytuacja szpitala byłaby inna, z tego tytułu, że tak głosowaliście  
a nie inaczej ta sytuacja jest fatalna – myślę, że jest trochę niefortunne. Nie powinno 
się zrzucać winy na głosowanie radnych, na ich decyzje. Myślę, że gdyby był lepszy 
przepływ informacji, lobbowania trochę na rzecz swoich decyzji, być może  
te głosowania wyglądałyby inaczej.  
Starosta powiedział – muszę niestety ad vocem, Panie radny, możemy wrócić do 
protokółu, kiedy ta uchwała była głosowana, ja wtedy mówiłem, bo był wtedy 
ogłoszony przetarg, brakowało tylko tygodni do przetargu, prosiłem wtedy  
o przełożenie tego projektu, chociażby do czasu rozstrzygnięcia tego przetargu, przed 
samym głosowaniem – można to sprawdzić w protokóle. Wtedy apelowałem, żeby 
odłożyć. Akurat tak to jest, że ziemia rolna dzisiaj ma zbyt, ponieważ rolnicy się boją, 
że od roku 2016 lub 2015 ziemię będą mogli kupować obcokrajowcy. Daleko, daleko, 
a u nas to szybko będzie. Lepiej, żeby kupili to ludzie z Polski. 
W następnej kolejności głos zabrała radna Małgorzata Fertała – na zakończenie 
chciałabym podziękować bardzo serdecznie Panu Staroście i Zarządowi za pozytywne 
rozpatrzenie wniosku i przewiezienie moich dzieci kolejką wąskotorową do kina  
w Środzie i z powrotem. Jechało 250 dzieci wrażenia miały fantastyczne i mówiły, że 
takiego dnia dziecka nie miały dawno. Dlatego serdecznie dziękuję za życzliwość.   
Ponownie głos zabrał radny Zbigniew Cichowlas – teraz to, co chciałem powiedzieć 
na początku swojej wypowiedzi i nawiązując do podziękowań Panu Staroście, tak 
powinno być, powinniśmy dziękować za to, że są ludzie, którzy nam pomagają  
w naszych działaniach. Ja również chciałem serdecznie podziękować pracownikom 
Urzędu, szczególnie Pani Skarbnik, pracownicom Biura Rady, wszystkim 
kierownikom wydziałów, którzy pomagali nam przy ocenie budżetu, cierpliwie 
odpowiadali na pytania, wyjaśniali – dzięki temu mogliśmy podjąć decyzje oparte  
o informacje, które wyjaśniały nam wszystkie wątpliwości. W sposób szczególny 
chciałbym podziękować paniom z Wydziału Promocji za to, że ilekroć proszę  
o wsparcie organizowanych imprez sportowych poprzez ufundowanie gadżetów, 
pamiątek robią to chętnie, dzięki czemu te imprezy nabierają kolorytu, dzięki temu 
coraz więcej uczestników chętnie bierze w nich udział – za to szczególne 
podziękowania. Na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze tak, że kolejka wąskotorowa 
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to rzeczywiście perełka naszego powiatu, ale mamy jeszcze jedną wspaniałą perełkę, 
w Koszutach -  dwór, całe to miejsce, park. To jest wspaniałe miejsce, które moim 
zdaniem wymaga szczególnej kurateli i zauważenia tego miejsca z naszej strony. 
Komunikacja ze Środą jest bardzo fajna, można wytyczyć tam ścieżkę rowerową 
połączoną z zajęciami dydaktycznymi, sportowymi, kulturalnymi. Dyrektor, kustosz 
pan Jacek jest bardzo otwarty na takie propozycje. Dowodem na to jest jego aprobata 
na realizację tam biegu im. Pawła Edmunda Strzeleckiego, który w tym roku się odbył, 
w trudnych warunkach, ale była duża frekwencja, dużo radości dla tych dzieci. 
Wspaniałe miejsce, które, powtarzam, warto promować, warto pokazywać i warto 
wspomagać. Jest tam wspaniały dwór, kościół oraz cmentarz. Mówiłem już 
parokrotnie o tym, że brakuje tam chodnika, żeby bezpiecznie dojść do cmentarza. Jest 
to odcinek około 150 metrów. Jest chodnik, potem jest droga asfaltowa i ścieżka polna 
– jest to bardzo niebezpieczne. Warto pomyśleć, żeby ten chodnik w Koszutach 
dokończyć – byłoby to trzecie miejsce, które mogłoby stanowić wspaniały punkt dla 
zwiedzających.    
Przewodniczący podziękował radnemu za głos, następnie powiedział: odnośnie zmian 
w Statucie – zgodnie z uchwałą Komisja ostatniego dnia miesiąca, który minął, 
zakończyła swoją pracę. Sformułowaliśmy serię propozycji zmian w Statucie.  
Na początku dość rewolucyjne te zmiany miały być, ale dzięki ścisłej współpracy  
z Panem Mecenasem, który ma wiedzę nieprzeciętną w tym zakresie doszliśmy do 
wniosku, że nie warto wszystkiego przewracać do góry nogami, ponieważ Sejm 
przygotowuje nową ustawę dotyczącą samorządu gminy i powiatu. W tym miejscu 
Przewodniczący oddał głos Mecenasowi, który rzekł: w uzupełnieniu wypowiedzi 
Pana Przewodniczącego faktycznie miałem szereg zmian przekazanych do pracy w 
sensie opracowania zmian do uchwały a zamiary były takie, żeby uchwalić nowy 
Statut, ale jest już w procedowaniu w Sejmie projekt prezydenckiej ustawy po 
pierwszym czytaniu o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju 
lokalnego i regionalnego i zmian niektórych ustaw m.in. ustawy o samorządzie 
powiatowym, gdzie chociażby taka rewolucyjna zmiana, tutaj dzisiaj też był taki głos, 
że na przykład w BIP mają być publikowane imienne wyniki głosowania nad każdą  
z uchwał. Jest duży opór, jeszcze takie zapisy dotyczące referendum wiążącego dla 
rady, niewiążącego. Przypuszczam, że będą takie działania, żeby jeszcze w tej 
kadencji Sejmu, z tego co słyszę, Prezydent nie odpuszcza, żeby ten projekt w tym czy 
innym kształcie przeszedł. W związku z ty, moim zdaniem, bez sensu na obecnie 
stanie prawnym uchwalać nowy Statut i za chwilę po uchwaleniu projektu 
prezydenckiego… W tym miejscu Starosta wtrącił – tak wnet to nie będzie, Panie 
Mecenasie. Mecenas kontynuował – publicznie chciałbym Wysokiej Radzie, że po 
sesji chciałbym porozmawiać z Panem Przewodniczącym, bo jeszcze w poprzedniej 
kadencji i w tej kadencji wymienialiśmy różne uwagi na temat naszego Statutu z panią 
Sekretarz. Są w naszym Statucie chociażby takie lapsusy jak protokół z poprzedniej 
sesji zatwierdzamy uchwałą. Chciałbym też zasugerować, że przy tej okazji takiej 
czyszczącej tylko, jak by się dało, wykorzystując prace Komisji Statutowej, myślę, że 
porządek obrad ustala Pan Przewodniczący, że zdążymy z tym projektem… ale to już 
pomiędzy Przewodniczącym a Mecenasem? – spytał Przewodniczący – bo Komisja 
właściwie zakończyła swoje prace. Mecenas kontynuował – myślę, że przy tej okazji 
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warto będzie za jedną pracą, nie są to żadne rewolucyjne zmiany, ale takie, które 
praktyka wskazuje, że powinniśmy zmienić.            
Raz jeszcze głos zabrał radny Zbigniew Cichowlas – w ważnej sprawie dla mnie  
i środowiska sportowego – Pan Starosta raczył wspomnieć, ze w czwartek na 
posiedzeniu Zarząd zajmie się jeszcze raz projektem programu „Olimpijczyk ze 
Środy”. Liczę, w imieniu środowiska sportowego, na przychylną opinię. Jeżeli Pan 
pozwoli przekażę jeszcze raz ten dokument, może się przyda. W tym miejscu Starosta 
odrzekł, że ma już ten dokument. Radny z kolei dodał: deklaruję, gdyby potrzebne 
były wyjaśnienia, chętnie dysponuję i zgłoszę się w każdym momencie, o każdej 
godzinie.    
W tym miejscu Przewodniczący Rady złożył oficjalne podziękowania Mecenasowi za 
treściwą, miłą i syntetyczną współpracę z Komisją ds. Statutu.  
Ponownie w tym punkcie głos zabrał radna Wiesława Strugarek – jeśli chodzi  
o Liceum, chciałam dodać jeszcze coś takiego, dlatego, ze w tym roku byłam 
troszeczkę zbulwersowana że obydwie panie pedagog, panie dyrektorki zajmowały 
jedno stanowisko pedagoga szkolnego. Wiem, pracuję na tym etacie 35 lat, właśnie 
odchodzę na emeryturę i wiem, że powinno to być zupełnie oddzielne stanowisko, nie, 
żeby one w godzinach dodatkowych pełniły ten etat. Myślę, że przydałoby się inne 
spojrzenie człowieka innego, który spojrzy na ucznia nie jako dyrektor, tylko  
naprawdę jako pedagog szkolny. Mam taką nadzieje, że od września panie dyrektorki 
będą miały swoje etaty, a pedagog szkolny będzie nowy, z nowym natchnieniem,  
z nowym duchem.     
 
Wobec braku innych głosów, uwag i komentarzy, Przewodniczący przystąpił do 
ostatniego punktu sesji.  
 
Pkt 17 Zamknięcie sesji. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Gniotowski 
podziękował wszystkim za przybycie, po czym o godz. 20.00 zamknął L sesję Rady 
Powiatu Średzkiego.  
 
 
Protokołowała:                                                                Przewodniczący Rady  
Magdalena Szymanowska 
Podinspektor w Biurze Rady                                         mgr Andrzej Gniotowski 
 
 
 
 
 
 


