Protokół Nr I/02
z sesji Rady Powiatu Gostyńskiego
odbytej w dniu 19 listopada 2002 r.
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu
Pierwszą sesję Rady Powiatu Gostyńskiego otworzył radny senior Pan
Kazimierz Dworecki.
Poinformował, że sesja została zwołana zgodnie z przepisem art. 15 ust. 3
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
Prowadzący obrady powitał radnych oraz zaproszonych gości.
Stwierdził, że Rada jest władna podejmowania uchwał, gdyż jest zachowane
kworum. Rada Powiatu liczy 19 radnych. Podczas stwierdzania kworum na sali
było obecnych 19 radnych.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Prowadzący obrady poinformował, że pod jego przewodnictwem
odbędzie się przyjęcie ślubowania radnych oraz wybór Przewodniczącego Rady
Powiatu.
Ślubowanie radnych
Radny senior Pan Kazimierz Dworecki odczytał rotę przysięgi o treści:
Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu
Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko
dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli,
przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej.”
Po odczytaniu roty, każdy z radnych, po wyczytaniu nazwiska przez
najmłodszego radnego Pana Janusza Sikorę, wstał wypowiadając słowo
„Ślubuję”, ewentualnie dodając zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”.
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Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.
Radny senior Pan Kazimierz Dworecki zwrócił się do radnych
o zgłoszenie kandydatur do komisji skrutacyjnej. Zaproponował, aby zgłosić 3
kandydatury.
Jednocześnie poinformował, że członek komisji nie może być równocześnie
kandydatem na funkcje Przewodniczącego.

Radna Pani Elżbieta Palka w imieniu klubu SLD zgłosiła kandydaturę Pana
Franciszka Celkę.
Radny Pan Andrzej Pospieszyński w imieniu klubu SKW zgłosił kandydaturę
Pana Leszka Hądzlika.
Radny

Pan

Kazimierz

Musielak

zgłosił

kandydaturę

Pana

Andrzeja

Czupryńskiego.
Po wyrażeniu zgody przez zaproponowane osoby przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu w wyniku głosowania 19 głosami za powołała komisję
skrutacyjną w składzie Franciszek Celka, Leszek Hądzlik, Andrzej Czupryński.

Radny senior Pan Kazimierz Dworecki zwrócił się do radnych
o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Powiatu Gostyńskiego.

Radny Pan Eugeniusz Bindrowski, z upoważnienia Prezydium Zarządu
Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Gostyniu zgłosił kandydaturę
Pana Piotra Curyka, lat 45, mieszkańca Pogorzeli. Radny przedstawiając
kandydaturę poinformował, że Pan Curyk posiada wykształcenie wyższe
rolnicze, był radnym I kadencji Rady Powiatu i jej Wiceprzewodniczącym
a 18 listopada br. powołany został na stanowisko Sekretarza Gminy Pogorzela.
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Wobec braku innych kandydatur Pan Kazimierz Dworecki zapytał Pana
Piotra Curyka czy wyrażą zgodę na kandydowanie. Po uzyskaniu pozytywnej
odpowiedzi radny senior zarządził 10 minutową przerwę na ukonstytuowanie się
komisji skrutacyjnej i przygotowanie kart do głosowania. Poinformował
radnych, iż głosowanie odbędzie się na sali posiedzeń.

Po przerwie wznowiono obrady. Głos zabrał Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej radny Pan Leszek Hądzlik, który objaśnił radnym sposób
głosowania zgodny z § 42 ust. 5 statutu powiatu.
Głosowanie przeprowadziła komisja skrutacyjna wydając każdemu
radnemu kartę do głosowania. Radny dokonał aktu głosowania w miejscu
zapewniającym warunki zachowania tajności- pomieszczenie obok sali
posiedzeń, a następnie umieścił kartę wyborczą w urnie znajdującej się w sali
obrad.
Po przeprowadzeniu głosowania radny senior Pan Kazimierz Dworecki
ogłosił kilkuminutową przerwę na ustalenie wyników głosowania przez komisję
skrutacyjną.

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Leszek Hądzlik odczytał
protokół Komisji Skrutacyjnej.
Protokół komisji skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 2
do protokołu.

Radny senior Pan Kazimierz Dworecki poinformował, iż w wyniku tajnego
głosowania

uchwałą

Nr

I/1/02

Rady

Powiatu

Gostyńskiego

na

Przewodniczącego Rady Powiatu wybrano Pana Piotra Curyka.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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Radny senior złożył gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu
a następnie przekazał mu dalsze prowadzenie obrad.
Przewodniczący Rady Pan Piotr Curyk podziękował za wybór, obiecał, że
postara się kierować pracami rady w sposób uczciwy, rzetelny, sprawny.

Ad. 1)
Przewodniczący Rady Pan Piotr Curyk przedstawił proponowany porządek
obrad.
Porządek obrad został przyjęty w wyniku głosowania- 19 głosów za.
Porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 2)
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Projekt uchwały przedstawił Starosta Pan Andrzej Pospieszyński.
Poinformował, że Powiat Gostyński od roku 1999 prowadzi czynności związane
z

likwidacją

nieczynnego

składowiska

odpadów

niebezpiecznych

zlokalizowanego w Tworzymirkach osada Gaj. W związku z tym, że łączny
koszt likwidacji tego składowiska wynosić będzie około 9.000.000 zł Zarząd
powiatu podejmował działania w celu pozyskania dotacji z Narodowego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na
pierwszy etap prac, który wykonany został w roku 2000 przyznano dotacje
w kwocie 500.000 zł z Wojewódzkiego FOŚiGW w Poznaniu. Drugi etap prac,
którego koszt wynosi ok. 8.100.000 zł sfinansowany zostanie w większości
dotacją z Narodowego FOŚiGW w Warszawie. Zabezpieczeniem prawidłowego
i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania dotacji przez Powiat Gostyński jest
weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową wystawiony przez Powiat
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Gostyński do łącznej kwoty 9.800.000 zł z tego 7.840.000 zł to kwota dotacji,
a pozostała kwota w wysokości 1.960.000 zł to ewentualnie kary umowne za
niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie otrzymanej dotacji. Weksel wraz
z deklaracją wekslową stanowi zabezpieczenie dla Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, iż dotacja zostanie
wykorzystana tylko i wyłącznie na likwidację nieczynnego składowiska
odpadów niebezpiecznych w Tworzymirkach. W celu uruchomienia transz
dotacji niezbędne jest przedłożenie Zarządowi Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie między innymi uchwały Rady
Powiatu w sprawie przyjęcia dotacji oraz zaciągania zobowiązań wekslowych.

Uchwała Nr I/2/02 Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie przyjęcia dotacji
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie została przyjęta w wyniku głosowania- 19 głosów za.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 3)
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
Gostyńskiego.
Przewodniczący Rady Pan Piotr Curyk zwrócił się do radnych
o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczących Rady.
Radna Pani Elżbieta Palka zgłosiła kandydatury Pana Kazimierza Dworeckiego
i Pani Kazimiery Puślednik.
Radny Pan Pospieszyński zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja Czupryńskiego,
Przewodniczącego Rady Powiatu poprzedniej kadencji.

Po wyrażeniu zgody przez zaproponowane osoby, przystąpiono do
wyboru Komisji Skrutacyjnej.
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Radny Pan Pospieszyński zgłosił kandydaturę Pana Janusza Sikorę.
Radna Pani Elżbieta Palka zgłosiła kandydaturę Pana Franciszka Celkę.
Radny Pan Piotr Curyk zgłosił kandydaturę Pana Leszka Hądzlika.

Komisja Skrutacyjna w zaproponowanym składzie został powołana w wyniku
głosowania- 19 głosów za.

Przewodniczący Rady Pan Piotr Curyk zarządził 10- minutową przerwę
na ukonstytuowanie się komisji skrutacyjnej i przygotowanie kart do
głosowania. Poinformował radnych, iż głosowanie odbędzie się na sali
posiedzeń.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Leszek
Hądzlik objaśnił radnym sposób głosowania – zgodny z § 42 ust. 5 statutu
powiatu.
Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie wydając
każdemu radnemu kartę do głosowania, a radny dokonał aktu głosowania w
miejscu zapewniającym warunki zachowania tajności, a następnie umieścił kartę
wyborczą w urnie znajdującej się w sali obrad.
Po głosowaniu Przewodniczący Rady Pan Piotr Curyk zarządził
kilkuminutową przerwę ma ustalenie wyników głosowania przez komisję
skrutacyjną.

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Leszek Hądzlik odczytał
protokół komisji.
Protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik
nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Rady Pan Piotr Curyk poinformował, iż w wyniku tajnego
głosowania

uchwałą

Nr

I/3/02

Rady

Powiatu

Gostyńskiego
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Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Gostyńskiego wybrano Panią Kazimierę
Puślednik i Pana Kazimierza Dworeckiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 4)
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Gostyńskiego.
Przewodniczący Rady Pan Piotr Curyk poinformował, że głosowanie
przeprowadzi, zgodnie z postanowieniami § 42 ust. 2 Statutu Powiatu
Gostyńskiego, Komisja Skrutacyjna.
Radna Pani Elżbieta Palka zaproponowała, aby w miejsce Pana Franciszka Celki
powołać Pana Janusza Tywoniuka. Pozostała kandydatury pozostały bez zmian.

Komisja Skrutacyjna w zaproponowanym składzie został powołana w wyniku
głosowania- 18 głosów za przy 1 głosie wstrzymującym się.

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Starostę Powiatu
Gostyńskiego.
Radny Pan Stanisław Zaremba zgłosił kandydaturę Pani Elżbiety Palki, mgr
filologii polskiej. Radny poinformował, że Pani Palka ukończyła Wyższą Szkołę
Pedagogiczną w Zielonej Górze. Mieszka w Gostyniu. Mąż jest chirurgiem
dziecięcym, ma dwoje dzieci. W latach 1981-85 była nauczycielką w Szkole
Podstawowej w Daleszynie, a w latach 1985- 1991 była dyrektorem tejże
szkoły. W latach 1991-2000 była nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 3 w
Gostyniu. W latach 1990 do 2001 pracowała w gimnazjum nr 2 w Gostyniu,
była twórcą projektu dla programu edukacyjnego o Unii Europejskiej Sokrates
Omnibus oraz prowadziła wymianę młodzieży z Francją. W 1992 roku została
odznaczona medalem „Przyjaciel dziecka”, w 1993 roku za zasługi dla
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województwa leszczyńskiego, w 1997 roku otrzymała medal Komisji Edukacji
Narodowej.
Radny Pan Kazimierz Musielak, w imieniu klubu SKW zgłosił kandydaturę
Pana Andrzeja Pospieszyńskiego, dotychczasowego Starosty Gostyńskiego.
Radny poinformował, że Pan Pospieszyński ma 44 lata, wykształcenie wyższe.
Dał się poznać jako wspaniały człowiek. Zna problematykę samorządową.

Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady Pan Piotr Curyk zarządził 10 minutową przerwę na
ukonstytuowanie się komisji skrutacyjnej i przygotowanie kart do głosowania.
Poinformował radnych, iż głosowanie odbędzie się na sali posiedzeń.
Po wznowieniu obrad przystąpiono do głosowania. Przewodniczący
Komisji Skrutacyjnej objaśnił radnym sposób głosowania zgodny z § 42 ust. 5
statutu powiatu.
Głosowanie przeprowadziła komisja skrutacyjna wydając każdemu radnemu
kartę do głosowania, każdy z radnych dokonał aktu głosowania w miejscu
zapewniającym warunki zachowania tajności, a następnie umieścił kartę
wyborczą w urnie znajdującej się w sali obrad.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Pan Piotr Curyk
zarządził kilkuminutową przerwę na ustalenie wyników głosowania przez
komisję skrutacyjną.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Leszek
Hądzlik odczytał protokół komisji.
Protokół komisji wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.
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Przewodniczący Rady Pan Piotr Curyk poinformował, że uchwałą Nr I/4/02
na Starostę Powiatu Gostyńskiego wybrana została Pani Elżbieta Palka.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący Rady Pan Piotr Curyk złożył gratulacje nowo wybranemu
Staroście Pani Elżbiecie Palce.
Starosta Pani Elżbieta Palka podziękowała za wybór: „ Ten wynik jest dla
mnie wyróżnieniem i zaszczytem. Dołożę wszelkich starań, aby pod moimi
i kolegów rządami powiat się rozwijał i kwitł. Pragnę podziękować Panu
Staroście Pospieszyńskiemu- te cztery lata wspólnego działania w radzie wiele
mnie nauczyły. Często z podziwem patrzyłam na Pana, był Pan dla mnie
poniekąd nauczycielem.”
Przewodniczący Rady Pan Piotr Curyk podziękował Staroście Panu
Andrzejowi Pospieszyńskiemu oraz członkom Zarządu Powiatu za pracę
w poprzedniej kadencji. Powiat gostyński wyróżniał się wśród okolicznych
powiatów właściwym zarządzaniem. Dużo środków pozyskiwano z zewnątrz,
udało się przeprowadzić wiele inwestycji.

Ad. 5)
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty i członków Zarządu
Powiatu
Starosta Pani Elżbieta Palka zgłosiła kandydaturę Pana Eugeniusza
Bindrowskiego na Wicestarostę Powiatu oraz Pana Stanisława Zarembę oraz
Pana Krzysztofa Wachowiaka na członków Zarządu.
Poinformowała, że Pan Eugeniusz Bindrowski ma 54 lat, mieszka w Borku
Wlkp., ma wykształcenie średnie. Był radnym poprzedniej kadencji Rady
Powiatu Gostyńskiego. Od 1972 był pracownikiem samorządowym w Borku
Wlkp., w latach 1973-74 był Sekretarzem Urzędu, w latach 1978-98 piastował
funkcje Naczelnika a następnie Burmistrza Borku Wlkp. Za jego kadencji na
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terenie miasta i gminy zrealizowano wiele ważnych i zaczęto realizacje nowych
inwestycji komunalnych, socjalnych, komunikacyjnych, oświatowych i in.
Aktywnie uczestniczył w organizacjach społecznych, w ochotniczej straży
pożarnej, w bractwie kurkowym. Jest członkiem Polskiego Stronnictwa
Ludowego.
Pan Krzysztof Wachowiak to przedstawiciel Samoobrony, rolnik z Ponieca.
Pan Stanisław Zaremba, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej, obecnie
pracownik Huty Szkła Rexam w Gostyniu, działacz OPPZZ.

Zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę.
Przewodniczący Rady Pan Piotr Curyk poinformował, że głosowanie
przeprowadzi, zgodnie z postanowieniami § 42 ust. 2 Statutu Powiatu
Gostyńskiego, Komisja Skrutacyjna.
Komisja Skrutacyjna w składzie Pan Leszek Hądzlik, Pan Janusz
Tywoniuk oraz Pan Janusz Sikora została powołana w wyniku głosowania- 17
głosów „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Pan Piotr Curyk zarządził
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minutową

przerwę

na

ukonstytuowanie

się

komisji

skrutacyjnej

i przygotowanie kart do głosowania. Poinformował radnych, iż głosowanie
odbędzie się na sali posiedzeń.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Leszek
Hądzlik objaśnił radnym sposób głosowania zgodny § 42 ust. 5 statutu.
Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie wydając każdemu radnemu
kartę do głosowania. Każdy z radnych dokonał aktu głosowania w miejscu
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zapewniającym warunki zachowania tajności, a następnie umieścił kartę
wyborczą w urnie znajdującej się w sali obrad.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową
przerwę na ustalenie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Leszek
Hądzlik odczytał protokół komisji.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik
nr 10 do protokołu.
Przewodniczący Rady Pan Piotr Curyk poinformował, że uchwałą Nr I/5/02
Rady Powiatu Gostyńskiego powołano Pana Eugeniusza Bindrowskiego na
Wicestrostę Gostyńskiego oraz Pana Stanisława Zarembę i Pana Krzysztofa
Wachowiaka na członków Zarządu Powiatu.

Ad. 6)
Wnioski i oświadczenia radnych.
W tej części obrad żaden z radnych nie zabrał głosu.
Ad. 7)
Wolne głosy.

Radny Pan Janusz Tywoniuk zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące podjętej
wcześniej uchwały w sprawie dotacji na likwidację nieczynnego składowiska
odpadów niebezpiecznych w Tworzymirkach. Radny zapytał o przebieg
dotychczasowych prac. Stwierdził, iż droga dojazdowa do mogielnika jest
bardzo podmokła, wybrano nieodpowiednią porę roku na tego typu prace.
Ponadto skażona ziemia jest obecnie bardzo zamoknięta, w związku z tym
powiat płaci również za wywóz wody deszczowej.
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Radny Pan Andrzej Pospieszyński powiedział, że nie sposób w kilku
zdaniach streścić całość podjętych dotąd działań. Wyjaśnił, że terminy prac nie
zależą od powiatu, lecz harmonogram prac ustala Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Radny wyjaśnił również, że woda jest skażona w takim
samym stopniu jak chemikalia, które w niej leżą.

Przewodniczący Rady Pan Piotr Curyk odczytał pismo skierowane do
Rady Powiatu od redakcji „Życia Gostynia”.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7)
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Pan Piotr
Curyk zamknął I sesję Rady Powiatu Gostyńskiego o godz. 1700.

Protokołowała
Elżbieta Mikstacka
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