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PROTOKÓŁ NR XI/03 
 
z XI sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 18 listopada 2003 r. w sali 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 do 
20.35.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
1. Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego Pan Edward 
Strzymiński. Powitał wszystkich radnych przybyłych na sesję, zaproszonych gości, mieszkań-
ców Powiatu, Pana Starostę, członków Zarządu, pracowników Starostwa i jednostek organi-
zacyjnych Powiatu oraz przedstawicieli prasy. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do ni-
niejszego protokołu. Stwierdził, że na 19 radnych w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi 
więcej niż połowę ogólnej liczby radnych i zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Powiatu Kościań-
skiego podejmowane uchwały będą prawomocne. Swoją nieobecność usprawiedliwili radny 
Zygmunt Cichocki i radny Bernard Turski. 
 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
   
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu 
posiedzenia XI sesji otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały związane z pro-
blematyką posiedzenia. Następnie zapytał o wnioski do przedstawionego porządku obrad. Nie 
było, więc przedstawił porządek obrad obejmujący: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu z X sesji Rady Powiatu. 
4. Wręczenie medali uczestnikom III Prezentacji Kultury Południowo – Zachodniej Wielko-

polski, Jarocin 2003. 
5. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym. 
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
7. Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
8. Zapytania radnych. 
9. Tuor – Salon Poznań 2003 – informacja. 

10. Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatu Kościańskiego oraz kierunkach przeciwdzia-
łania bezrobociu. 

11. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:  
1) przystąpienia Powiatu Kościańskiego do stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie 

Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie,  
2) realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i wspierania osób niepeł-

nosprawnych polegającego na współpracy w dziedzinie badań naukowych nad poło-
żeniem życiowym osób niepełnosprawnych i praktycznym przygotowaniem do zawo-
du z Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 

3) zmiany uchwały nr VIII/93/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2003 r. 
w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Kościańskie-
mu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
nia osób niepełnosprawnych, 

4) nadania Zespołowi Szkół Specjalnych w Kościanie imienia Marii Konopnickiej, 
5) określenia obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkole zaocznej oraz 

zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, 
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6) zmiany uchwały nr X/113/03 w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej lokali 
położonych w Kościanie na os. Jagiellońskim i Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego nr 6, 

7) zmiany uchwały nr II/24/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2002 roku 
w sprawie wynagrodzenia Starosty Kościańskiego, 

8) zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącej zestawienia przychodów i 
wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
2003 rok, 

9) zmiany uchwały nr III/30/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu powiatu 
kościańskiego na 2003 rok, 

10) zmiany uchwały nr IX/97/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2003 ro-
ku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, 

11) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2004. 
12. Odpowiedzi na zapytania. 
13. Wnioski i oświadczenia radnych. 
14. Zakończenie sesji. 
Następnie zaproponował przystąpić do jego realizacji. 
 
3. Przyjęcie protokółu z X sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z X sesji Rady Powiatu się zapoznał          
i stwierdza, iż odzwierciedla on w pełni przebieg obrad poprzedniej sesji. Następnie zapytał         
o uwagi do protokółu. Nie było, więc zarządził głosowanie nad jego przyjęciem bez odczyty-
wania.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, protokół z X sesji Rady Powiatu 
Kościańskiego został przyjęty jednogłośnie. 
 
4. Wręczenie medali uczestnikom III Prezentacji Kultury Południowo – Zachodniej Wielko-

polski, Jarocin 2003. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że w tym roku po raz trzeci z inicjatywy Centrum Kul-
tury i Sztuki w Lesznie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Jarocinie, Urzędem Miej-
skim w Jarocinie i Jarocińskim Ośrodkiem Kultury zorganizowany został festiwal pod nazwą 
„Pozycje Kultury Południowo – Zachodniej Wielkopolski”. Powiat Kościański uczestniczył w 
Prezentacji po raz drugi. Impreza odbyła się w dniach od 6 do 8 czerwca 2003 roku. Festiwal 
ma na celu promocję dorobku amatorskich zespołów artystycznych i solistów naszego regio-
nu oraz integrację środowisk twórczych. W programie estradowym zaproponowanym przez 
Powiat Kościański wzięli udział: 
- Stowarzyszenie Orkiestra Dęta „Ton”, które otrzyma złoty medal,  
- Towarzystwo Śpiewu „Lutnia”, które otrzyma srebrny medal, 
- „Retro Orkiestra”, która otrzyma brązowy medal. 
- Zespół Wokalny „Gamma II”, który otrzyma złoty medal, 
- Sławomir Konik wraz z akompaniatorem, który otrzyma srebrny medal, 
- Zespół Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy”, który otrzyma złoty medal. 
Autorem scenariusza występu naszej reprezentacji był Zygmunt Cichocki. Konferansjerkę 
poprowadził Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu – Tadeusz Ilmer. 24 maja 2003 
roku zorganizowana została próba generalna występu artystów naszego powiatu w formie 
otwartego festynu dla mieszkańców regionu pod nazwą „Koncert Wiosenny”. Następnie po-
prosił Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie o wręczenie medali wyżej wymienio-
nym. 
Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie Pan Lechosław Majchrzak wręczył wyróżnio-
nym medale. Następnie podziękował Staroście za podjęcie trudu zebrania artystów z terenu 
Powiatu Kościańskiego. Stwierdził, iż ma nadzieję, że nie było to jednorazowe działanie i 
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zaprosił artystów z naszego Powiatu do Krotoszyna. Ponadto poprosił Starostę o rozważenie 
możliwości zorganizowania tego festiwalu przez Powiat Kościański w 2005 roku. 
Starosta Kościański Pan Andrzej Jęcz wstępnie wyraził zgodę na zorganizowanie następnej 
Prezentacji. 
Przewodniczący Rady jeszcze raz podziękował artystom za udział w III Prezentacji Kultury 
Południowo – Zachodniej Wielkopolski. Następnie zaproponował przejść do następnego pun-
ku obrad. 
 
5. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyj-

nym.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym wziął udział: 
- w IV Festynie Rekreacyjnym „Sportowe pożegnanie lata” w Zespole Szkół Specjalnych w 

Kościanie, który odbyło się 9 października 2003 roku. 
- w spotkaniu z okazji Dnia Edukacji i wręczeniu Nagród Starosty, które odbyło się dniu 10 

października 2003 roku w Starostwie Powiatowym w Kościanie. 
- w otwarciu auli – sali gimnastycznej w Bonikowie, które odbyło się 14 października 2003 

roku. 
- w turnieju piłki nożnej zorganizowanym w dniu 14 października 2003 roku z okazji Dnia 

Edukacji w Starych Oborzyskach. 
- w wyjeździe delegacji samorządów polskich do Rzymu z okazji 25-lecia pontyfikatu Ojca 

Świętego Jana Pawła II, który odbył się w dniach od 16 do 25 października 2003 roku. 
Delegacja została przyjęta na audiencji prywatnej, podczas której wraz ze Starostą Ko-
ściańskim wręczyli Ojcu Św., w imieniu mieszkańców Powiatu, album „Kościoły Ziemi 
Kościańskiej” oraz list gratulacyjny. Ponadto poprosili o błogosławieństwo dla wszystkich 
mieszkańców Powiatu, które otrzymali. Poza tym wziął udział w spotkaniach z ambasado-
rami Polski przy stolicy apostolskiej, we Włoszech i Austrii. W spotkaniach tych udział 
brali przedstawiciele samorządów, organizacji gospodarczych i kulturalnych. 

- wraz ze Starostą Kościańskim, w wizycie oraz złożeniu życzeń najstarszej mieszkance 
Powiatu Pani Krystynie Wojciechowskiej z okazji 106 rocznicy urodzin, która odbyła się 
27 października 2003 roku. 

- w sesji Rady Miejskiej Kościana, która odbyła się w dniu 30 października 2003 roku. 
- we Mszy św. z okazji 30-rocznicy śmierci Kajetana Morawskiego, która odbyła się w Jur-

kowie w dniu 2 listopada 2003 roku. 
- w nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Kościana, która odbyła się w dniu 6 listopada 2003 

roku. 
- w uroczystości patriotycznej z okazji Święta Niepodległości i w złożeniu kwiatów na gro-

bie I Starosty Kościańskiego Niepodległej Polski Gustawa Raszewskiego oraz sesji histo-
rycznej, zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy Kościan w Starych 
Oborzyskach. 

- w obchodach Jubileuszu 50-lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Kościanie, które odbyły się 
w dniu 8 listopada 2003 roku. 

- w Mszy św. za Ojczyznę i złożeniu kwiatów na Rynku w Kościanie i Pomniku Ofiar 
Wojny 1919-1921 z okazji Święta Niepodległości, która odbyła się w dniu 11 listopada 
2003 roku. 

- w Wielkopolskim Forum Sportu Szkolnego w Poznaniu i prowadzeniu grupy tematycznej 
„Samorząd a sport szkolny”, które odbyło się w dniu 13 listopada 2003 roku. 

- w III Mistrzostwach Powiatu Kościańskiego w strzelaniu z wiatrówki, które odbyły się w 
Widziszewie w dniu 16 listopada 2003 roku. 

- w szkoleniu zorganizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lesznie dotyczącą 
procedury uchwalania budżetu, które odbyło się w dniu 18 listopada 2003 roku. 

Ponadto uczestniczył w posiedzeniach Zarządu Powiatu Kościańskiego oraz Komisjach Rady. 
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Następnie zaznaczył, że kolejne sprawozdania będzie przedstawiał na piśmie oraz zapytał o 
pytania i wnioski do przedstawionej informacji. Nie było. 
 
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał 
Rady Powiatu radni otrzymali w materiałach do sesji. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 
do niniejszego protokołu. Następnie zapytał o pytania i wnioski do złożonego sprawozdania. 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował przejść do następnego 
punktu obrad. 
 
7. Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w 
okresie międzysesyjnym radni otrzymali w materiałach do sesji. Sprawozdanie stanowi za-
łącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Następnie zapytał o pytania i wnioski do złożonego 
sprawozdania.  
Radny Karol Malicki poprosił o dokładniejsze informacje na temat podjętych uchwał Zarządu 
Powiatu Kościańskiego nr: 
- 38/136/03 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Kierownikowi Powiato-

wego Urzędu Pracy w Kościanie, 
- 38/137/03 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Radcy Prawnemu Staro-

stwa Powiatowego w Kościanie. 
Starosta poinformował, ze powyższe uchwały dotyczą udzielenia pełnomocnictwa do wystę-
powania przed Sądem Rejonowym w Kościanie przeciwko Pani Lucynie T. i innym w 
charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego – Powiatu Kościańskiego. Strawa związana jest z 
nadużyciami pracownika, który zajmował się zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych. W momencie przejmowania obowiązków w zakresie podpisywania 
dokumentów finansowych z tym zadaniem związanych zwrócił uwagę na ich niedokładne 
przygotowanie. W związku z powyższym poprosił o wyjaśnienie tej sprawy, które zakończyło 
się zamknięciem pokoju zajmowanego przez w/w pracownika i zleceniem kontroli zewnętrz-
nej. Wyniki kontroli jednoznacznie pokazały, iż powyższą sprawę należy skierować do proku-
ratury, co też zrobiono. Przeprowadzone dochodzenie doprowadziło do sformułowania aktu 
oskarżenia. Pod koniec listopada odbędzie się rozprawa w tej sprawie. Zaznaczył, że w wyni-
ku działań oskarżonych Powiat Kościański stracił 65.000 zł z Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Radna Mirosława Mueller nawiązując do: 
- uchwały nr 41/147/03 Zarządu Powiatu Kościańskiego w sprawie zmian budżetu powiatu 

kościańskiego na rok 2003 oraz częściowego rozdysponowania rezerw, którą dokonano 
częściowego podziału rezerwy ogólnej budżetu powiatu z przeznaczeniem na adaptacje i 
funkcjonowanie punktu wydawania posiłków działającego na bazie Zespołu Wsparcia 
Rodziny przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie (20.000 zł), 

- sprawy związanej z podpisaniem umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie w Kościanie a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej 
w Kościanie w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w Kościanie przy ul. Szpi-
talnej 7 ma potrzeby jadłodajni dla najbiedniejszych mieszkańców Powiatu, 

zainteresowała się zakresem prac remontowych, kosztem najmu, możliwością dowożenia 
mieszkańców z terenu Powiatu do jadłodajni. 
Starosta poinformował, że z 1 ciepłego posiłku będą mogli korzystać najbiedniejsi, szczegól-
nie bezdomni. Budynek jest położony w dobrym miejscu, odizolowanym od szpitala. Koło 
budynku jest kuchnia, w której będą przygotowywane posiłki. Ich wydawaniem, w jednora-
zowych naczyniach zajmie się 1 osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych. W tej 
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chwili prowadzone są prace remontowe polegające na rozebraniu kilku ścian, pomalowaniu 
pomieszczeń oraz położeniu na podłodze płytek. Osoby korzystające z jadłodajni będą mogły 
również skorzystać z toalety. Nie jest przewidziane przewożenie mieszkańców do jadłodajni. 
Pomieszczenia będą wynajęte za 1 zł + VAT. Za prowadzenie jadłodajni będzie odpowie-
dzialne PCPR. Zaplanowane środki w wysokości 20.000 zł są przeznaczone na remont oraz 
na funkcjonowanie jadłodajni do końca 2003 roku. 
Wicestarosta dodał, że jadłodajnia ma działać przez okres jesienno-zimowy. Przedstawiciele 
Sanepidu wyrazili zgodę na uruchomienie jadłodajni skazując zadania, które są obecnie wy-
konywane. Z jadłodajni będzie mogło skorzystać około 30 ludzi. Ponadto ma być uruchomio-
ny tzw. bank żywności. Zebrana żywność przechowywana będzie w magazynach SP ZOZ w 
Kościanie. Nawiązując ponownie do sprawy jadłodajni powiedział, że jej prowadzeniem w 
przyszłości będą mogły zająć się organizacje pozarządowe.  
Starosta poinformował, że w celu gromadzenia żywności Starostwo oraz PCPR nawiąże 
współpracę z producentami oraz hurtownikami żywności. 
Pan Karol Kopienka poinformował, że cieszy go ta inicjatywa. Dodał, że na ten cel będzie 
przeznaczał ze swojej diety 50 zł. Następnie zachęcał innych radnych do podjęcia podobnej 
decyzji. 
Radny Jerzy Dolata poprosił o dodatkowe informacje na temat podjętych uchwał: 
- nr 41/145/03 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat budyn-

ku „kotłowni” położonego w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego nr 6 i lokalu użytkowego po-
łożonego w Kościanie przy al. Kościuszki 32, 

- nr 41/146/03 w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w dro-
dze bezprzetargowej położonego w Kościanie przy pl. Wolności. 

Starosta poinformował, że: 
- lokal użytkowy w budynku położonym w Kościanie przy pl. Wolności 27 użytkowany 

jest przez Kościańskie Stowarzyszenie Wspierania Służby Zdrowia. Dzierżawa wliczona 
jest na poczet poniesionych kosztów remontowych tego lokalu oraz dawnej apteki przy ul. 
Szpitalnej 7. Na spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia podjęto decyzję o podnie-
sieniu stawki czynszu na 21 zł/m2.  

- budynek kotłowni w Śmiglu będzie administrowany przez jego wcześniejszego właścicie-
la, czyli SP ZOZ w Kościanie. W tym celu musi zostać podpisana umowa poprzedzona 
podjęciem w/w uchwały. Czynsz wyniesie 1 zł + VAT. 

- lokal użytkowy w budynku położonym w Kościanie przy al. Kościuszki 32 stał się wła-
snością powiatu. W związku z tym zaistniała konieczność zmiany umowy podnajmu na 
umowę najmu z obecnym jej użytkownikiem – komornikiem sądowym. Czynsz dzierża-
wy wynosi 2081,20 zł. 

Wobec braku dalszych pytań i wniosków Przewodniczący Rady zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad. 
 
8. Zapytania radnych. 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radych, czy są pytania?  
Radna Mirosława Mueller powiedziała, że niektórym osobą – mieszkańcom Powiatu wyjaśni-
ła sprawę wyjazdu Pana Starosty oraz Przewodniczącego Rady za granicę. Chciałaby jednak 
uzyskać informacje na temat dwóch spraw. Pierwsza sprawa dotyczy usłyszanych informacji 
na temat sprywatyzowania SP ZOZ w Kościanie. W związku z tym zapytała, czy podjęto de-
cyzję o jego prywatyzacji? Jeżeli tak to jaka była w tej sprawie opinia Rady Społecznej SP 
ZOZ w Kościanie? Następna sprawa związana jest z pracą Pełnomocnika Starosty do Spraw 
Integracji Europejskiej. Zainteresowała się, czy Panu Pełnomocnikowi zwiększył się zakres 
obowiązków, ponieważ pozostaje on w pracy po godzinach oraz korzysta z pomocy różnych 
osób. W związku z tym należy sprawdzić czy faktycznie ma on tyle obowiązków i w razie 
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konieczności wesprzeć jego działania dodatkową osobą. Zaznaczył, że przedstawia te sprawy, 
ponieważ często jest o to pytana.  
Starosta nawiązując do pierwszej sprawy powiedział, że nie ma mowy o prywatyzacji Samo-
dzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, gdyż nie ma takiej możliwo-
ści prawnej. W dniu dzisiejszym rząd przyjmie pakiet projektów ustaw związany z prze-
kształceniem zakładów opieki zdrowotnej. Ustawy te zobowiązują wszystkich uprawnionych, 
w tym przypadku, Radę Powiatu Kościańskiego do przekształcenia, w ciągu 2 lat (2004 – 
2006), SP ZOZ w Kościanie w spółkę prawa handlowego – spółkę użytku publicznego. Nie-
które przepisy i normy prawa handlowego będą stosowane przez zakłady opieki zdrowotnej. 
Początkowo 51 % wartości spółki miało stanowić własność organu publicznego. Po zmianie 
wynosić ona będzie 75 % wartości. Pozostałe 25 % wartości może być własnością pracowni-
ków lub innych podmiotów prawnych czy instytucji finansujących, które będą chciały dofi-
nansować tą spółkę, aby mogła ona sprawnie i efektywnie działać. Nie ma wiec mowy o pry-
watyzacji. Przekształcenie SP ZOZ w Kościanie może odbyć się w 2004 roku tylko za zgodą 
Rady Powiatu, po przyjęciu w/w ustaw przez Parlament. Dodał, że w poprzednim tygodniu, 
wraz z innymi członkami Zarządu Związku Powiatów Polskich, uczestniczył na spotkaniu z 
przedstawicielami rządu, na którym poruszano sprawy związane z funkcjonowaniem służby 
zdrowia. Minister Zdrowia w związku z planowanymi przekształceniami chce przeprowadzić 
program pilotażowy w Województwie Wielkopolskim i Warmińsko-Mazurskim. Program 
obejmie szpitale, które znajdują się w skrajnych warunkach. W ostatnim czasie, na piśmie, 
zgłosił gotowość SP ZOZ w Kościanie do wzięcia udziału w tym programie pilotażowym. 
Taką informację przedstawił na posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ w Kościanie. Zazna-
czył iż on uważa, że każdy, kto bierze udział w tego rodzaju programach ma szanse uzyskać 
pomoc formalno-prawną oraz dodatkowe środki finansowe. 
Radna Mirosława Mueller stwierdziła, że jest to kolejny dowód na to, iż radni nie wiedzą o 
wielu podejmowanych działaniach oraz zamierzeniach Zarządu Powiatu i Starostów. Spra-
wozdanie z działalności Zarządu przedstawia tylko „suche” informacje. Dodała, że tego ro-
dzaju informacje Zarząd mógłby przedstawiać na posiedzeniach Komisji Rady. 
Wicestarosta nawiązując do drugiej sprawy powiedział, że jest ona prawdopodobnie związana 
z pismem skierowanym do Starostwa przez Burmistrza Miasta Kościana, w którym zaintere-
sował się pracownikami pozostającymi w pracy po godzinach. Na to pismo odpowiedziano, 
że jeśli pracownicy zostają w pracy po godzinach, to tylko za ich zgodą. Taka jest zasada. 
Odpowiadając na pytanie czy przybyło Panu Woźniakowi zadań, powiedział, że w miarę cza-
su na pewno będzie ich przybywać gdyż włączany jest do różnych spraw, np. do koncepcji 
związanych z projektowaniem dróg czy ścieżek rowerowych, na które muszą być przygoto-
wane programy. Zaznaczył również, że na sesjach członkowie Zarządu starają się przedstawić 
rzetelnie wszystkie informacje o działalności członków Zarządu.  
Radna Mirosława Mueller zwróciła uwagę, że po godzinach urzędowania w budynku zostają 
się często te same osoby niezatrudnione w Starostwie. Zapytała, czy jest tam jakiś punkt kon-
sultacyjny?  
Wicestarosta odpowiedział, że we współpracy z Wielkopolską Fundacją Rozwoju Regional-
nego powstał taki punkt konsultacyjny - gwarantowanych poręczeń kredytowych. Zwrócił 
uwagę również, że na terenie urzędu, gdzie są trzy urzędy, petentów jest trudno odróżnić. 
Radna Mirosława Mueller powiedziała, że osoby te znajdują się na terenie urzędu po godzi-
nach urzędowania. 
Wicestarosta poprosił o informowanie go o wszystkich przypadkach przebywania osób nie-
upoważnionych w budynku Starostwa poza godzinami urzędowania.  
Radny Jerzy Dolata nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Starosty zaproponował, aby 
radni mogli zapoznać się z treścią pisma związanego ze zgłoszeniem gotowość SP ZOZ w 
Kościanie do wzięcia udziału w programie pilotażowym Ministra Zdrowia. 
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Wicestarosta poinformował, że działania związane z przekształceniem zakładów opieki zdro-
wotnej są działaniami obligatoryjnymi i jeżeli zostaną przyjęte nie będzie można od nich od-
stąpić. Intencją pisma było to, aby szpital kościański przystąpił do programu pilotażowego. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji oraz innych pytań Przewodniczący Rady zapropo-
nował przejść do następnego punktu obrad. 
 
9. Tuor – Salon Poznań 2003 – informacja 
 
Pan Damian Łakomy przedstawił informację na temat targów turystycznych „TUOR 
SALON”. Poinformował, że w dniach od 22 do 25 października 2003 roku w Poznaniu miały 
miejsce XIV targi turystyczne "TOUR SALON  2003". Pierwszy raz w historii swoją ofertę 
turystyczną i atrakcje regionu prezentował Powiat Kościański. Inicjatorem takiego przedsię-
wzięcia promocyjnego było Starostwo Powiatowe w Kościanie, a projektantem i dekoratorem 
stoiska, które przybrało obraz wiejskiej, wypełnionej po brzegi spiżarni-piwnicy, właściciele 
gospodarstw agroturystycznych. Wsparcia finansowego udzieliło stowarzyszenie "Wielkopol-
ska Gościnna " oraz  samorządy: Czempinia, gminy Kościan i Śmigla. Na stoisku znalazło się 
mnóstwo atrakcji przyciągających potencjalnych turystów i gości powiatu. Uwagę gości 
przykuwała wędzona, pleciona w warkocze wędlina, kolorowe pełne domowych zapraw i 
soków weki, stare, pełne warzyw beczki, zabytkowy kufer, drewniane maślarki z piwnic na-
szych babć. Zwiedzającym czas umilały grające zespoły. Pierwszego dnia targów przygrywa-
ło "RETRO" z Kościana, a ostatniego dnia "WIARUSY" ze Śmigla. Wyjątkową i niespotyka-
ną atrakcją stoiska były żywe sokoły, które pod opieką Marka Pinkowskiego z filmowego 
Soplicowa, a kolejnego dnia pod opieką Pana Henryka Mąki z Stacji Badawczej Polskiego 
Związku Łowieckiego z Czempinia prezentowały z dumą swoje wdzięki. Goście mogli zapo-
znać się nie tylko z ofertą agroturystów, ale także mieli okazję poznać m.in. historię Śmigiel-
skiej Kolejki Dojazdowej oraz ofertę pałacu i stadniny koni w Racocie. Mogli również spró-
bować doskonałych mlecznych wyrobów Obrzańskiej Spółdzielni Mleczarskiej z Kościana 
oraz wyśmienitego wina, którym częstowały panie z zaprzyjaźnionego powiatu Alzey-Worms 
z Niemiec. O udanej prezentacji Powiatu Kościańskiego świadczą liczne wpisy w księdze 
pamiątkowej i zaproszenia na przeszłoroczne targi, m.in. w Katowicach i Bielsku-Białej. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawioną informacją. 
Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że na targach turystycznych swoje stanowisko miało 
również muzeum kościańskie. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową prze-
rwę. 
 
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do następnego punktu obrad.  
 
10. Informacja o sytuacji na rynku pracy powiatu kościańskiego oraz kierunkach przeciwdzia-

łania bezrobociu. 
 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie informacji o sytuacji na rynku pracy. 
Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie Pani Ewa Beba przedstawiła informację 
o sytuacji na rynku pracy powiatu kościańskiego oraz kierunkach przeciwdziałania bezrobo-
ciu. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawioną informacją. 
Radny Karol Malicki stwierdził, że w przedstawionych dokumentach ukazano koszty robót 
wykonanych w ramach programów specjalnych, na które w poszczególnych gminach prze-
znaczono różne wielkości środków. W związku z powyższym zainteresował się przyczynami 
tych dysproporcji. 
Pani Ewa Beba wyjaśniła, że uzależnione było to od możliwości gmin, które określały zakres 
robót wspólnie z pracownikami spółek melioracyjnych oraz Zarządu Dróg Powiatowych w 
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Kościanie. Decyzje o przystąpieniu do tych programów podejmowane były w styczniu 2003 
roku gdy budżety poszczególnych samorządów były już przyjęte. Rozmowy o dalszej współ-
pracy w roku 2004 odbędą się w listopadzie tego roku. Zaznaczyła, że PUP refunduje koszty 
zatrudnienia, natomiast pozostałe koszty związane np. z zakupem materiałów, czy odpowied-
niej odzieży dla pracowników ponoszą gminy. 
Radny Karol Malicki stwierdził, że ta informacja powinna być przedstawiona w przygotowa-
nym materiale. 
Pani Ewa Beba odpowiedziała, że w takim razie przedstawiona informacja byłaby bardzo 
obszerna. Jeszcze raz zaznaczyła, że zakres prac w gminach uzależniony był od możliwości 
finansowych samorządów. 
Radny Jerzy Dolata poprosił o wyjaśnienie, co kryje się pod hasłem „minimum sanitarne”.  
Pani Ewa Beba poinformowała, że są to kursy sanitarne. 
Wiceprzewodniczący Rady Pan Kazimierz Józefowski zainteresował się kolejnymi sygnałami 
o zwolnieniach grupowych. 
Kierownik PUP w Kościanie odpowiedziała, że wszystkie większe firmy zostały zlikwidowa-
ne. Do chwili obecnej nie ma żadnych zgłoszeń o planowanych zwolnieniach grupowych. 
Obecnie jest stabilizacja na rynku pracy. W najbliższym czasie sytuacja ta będzie się w 
niewielkim stopniu poprawiać. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad. 
 
11. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
11/1/ Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do stowarzyszenia o nazwie: 

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie 
Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie radni otrzymali przed sesją. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta poinformował, że od ponad roku działa Stowarzyszenie Wspierania Małej i 
Średniej Przedsiębiorczości – jako stowarzyszenie osób fizycznych, w liczbie około 20 człon-
ków. Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Ra-
da Powiatu Kościańskiego wsparła tą ideę w znacznym wymiarze finansowym (48.000 zł). 
Obecnie obowiązująca formuła prawna nie stwarza możliwości organizacyjnych, w tym brak 
podstaw finansowych dla dalszego sprawnego realizowania zadań. Stąd zachodzi konieczność 
zmiany formuły prawnej na stowarzyszenie osób prawnych, czyli samorządów gminnych i 
powiatowych, jako członków zwyczajnych oraz osób fizycznych i instytucji (Banki, Stowa-
rzyszenia Kupieckie, Stowarzyszenia Przedsiębiorców itp.) jako członków wspierających. 
Zmiana ta daje szansę na sprawne i efektywne wspieranie przedsiębiorczości w Powiecie Ko-
ściańskim. Planuje się, że roczna składka wynosić ma 0,50 zł od mieszkańca, więc z budżetu 
powiatu na ten cel przekazywane byłyby środki w wysokości około 35 – 36.000 zł. W Stowa-
rzyszeniu każdy z samorządów miałby czterech przedstawicieli: starostę, wójta lub burmi-
strza, osobę wskazaną przez starostę, wójta lub burmistrza oraz dwóch przedstawicieli organu 
stanowiącego. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że Ko-
misja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie 
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Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na reprezentanta Powiatu Kościań-
skiego w Stowarzyszeniu. 
Starosta zaproponował kandydaturę Wicestarosty Pana Michała Jurgi, który zajmuje się 
sprawami związanymi z utworzeniem tego Stowarzyszenia. 
Pan Michał Jurga wyraził zgodę na kandydowanie. 
Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem 
zgłoszonej kandydatury. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, do reprezentowania Powiatu Ko-
ściańskiego w Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie wybrano jedno-
głośnie Pana Michała Jurgę.  
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Nie 
było, więc zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XI/114/03 Rady Po-
wiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2003 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Ko-
ściańskiego do stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w 
Kościanie została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego proto-
kołu. 
 
11/2/ Uchwała w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i 

wspierania osób niepełnosprawnych polegającego na współpracy w dziedzinie badań 
naukowych nad położeniem życiowym osób niepełnosprawnych i praktycznym przygo-
towaniem do zawodu z Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i wspierania osób nie-
pełnosprawnych polegającego na współpracy w dziedzinie badań naukowych nad położeniem 
życiowym osób niepełnosprawnych i praktycznym przygotowaniem do zawodu z Akademią 
Wychowania Fizycznego w Poznaniu radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie po-
prosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta poinformował, że podjecie powyższej uchwały ma na celu sformalizowanie już 
istniejącej współpracy w ramach której prowadzone są badania służące władzom powiatu do 
doskonalenia polityki społecznej, prowadzonej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz sprzy-
jające doskonaleniu kompetencji zawodowych u studentów kierunku fizjoterapia. Jednostka-
mi realizującymi to zadanie są Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach i Katedra Kultury 
Fizycznej Osób Niepełnosprawnych Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Zazna-
czył, że podpisanie porozumienia nie pociąga za sobą skutków finansowych. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że Ko-
misja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. 
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XI/115/03 Rady Po-
wiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2003 roku w sprawie realizacji zadania publicznego 
z zakresu pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych polegającego na współ-
pracy w dziedzinie badań naukowych nad położeniem życiowym osób niepełnosprawnych i 
praktycznym przygotowaniem do zawodu z Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
11/3/ Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/93/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 

17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiato-
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wi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały nr VIII/93/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2003 
r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Kościańskiemu na reali-
zację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełno-
sprawnych radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie po-
wyższego projektu. 
Starosta poinformował, że w związku z uzyskaniem w dniu 28 października 2003r. zgody 
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na zmianę planu finansowego 
PFRON na 2003r. w pozycji przelewy redystrybucyjne w części środków przeznaczonych na 
zadania samorządów powiatowych Zarząd Funduszu dokonał podziału dodatkowej kwoty i 
wysokość środków PFRON na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych dla Powiatu 
Kościańskiego została zwiększona o kwotę 110 757 zł. Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy o re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Rada Powiatu 
w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu funduszu samorządom powiato-
wym. Zaznaczył, że zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej realizowane są przez Powia-
towy Urząd Pracy w Kościanie natomiast w zakresie rehabilitacji społecznej przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. W zakresie rehabilitacji społecznej proponuje się 
przeznaczyć powyższe środki na: 
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach reha-

bilitacyjnych – 180.401zł, czyli zwiększenie środków finansowych o 40.000 zł, 
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicz-

nych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 140.000 zł, 
zwiększenie o 20.000 zł, 

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 12.000 zł, 
zwiększenie o 2 000 zł, 

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów 
– 158.757 zł, zwiększenie o 48.757 zł, 

Jednocześnie na wniosek Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie rehabilitacji 
zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych proponuje się wprowadzić zmiany polega-
jące na: 
- zwiększeniu środków na udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej albo rolniczej z 59.400 zł do 95.000 zł,  
- zmniejszeniu środków na dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę 

w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do 
potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpozna-
niem przez służby medycyny pracy tych potrzeb z 80.000 zł na 20.000 zł, 

- zwiększeniu kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnospraw-
nych z 20.000 zł na 45.000 zł. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że Ko-
misja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Nie 
było, więc zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XI/116/03 Rady Po-
wiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr VIII/93/03 
Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań i wyso-
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kości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przekazywanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
11/4/ Uchwała w sprawie nadania Zespołowi Szkół Specjalnych w Kościanie imienia Marii 

Konopnickiej. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie nadania Zespołowi Szkół Specjalnych w Kościanie imienia Marii Konopnickiej radni 
otrzymali przed sesją. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta poinformował, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 8 sierpnia 2003 roku zmieniono treść ramowych statutów publicznego przedszkola i pu-
blicznych szkół w części dotyczącej szkół specjalnych, zobowiązując między innymi do po-
minięcia w nazwach określeń „specjalne", wymiany tablic urzędowych i pieczęci. Czynności 
te winny być zrealizowane w terminie do l grudnia bieżącego roku. W przypadku Powiatu 
Kościańskiego jako organu prowadzącego Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie pominięcie 
określenia „specjalnych" spowodowałoby powstanie mało precyzyjnej nazwy, a ponadto ko-
nieczne byłoby nadanie Zespołowi numeru, gdyż na obszarze miasta funkcjonuje już kilka 
zespołów szkół. Inną możliwością jest nadanie szkole lub zespołowi imienia - stanowi o tym 
§ l ust. 4 zał. nr 2, § l ust. 3 zał. nr 3, § l ust. 3 zał. nr 4 do rozporządzenia w sprawie ramo-
wych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Ponieważ dotychczas imię 
Marii Konopnickiej nadano jedynie szkole podstawowej, która wchodzi w skład Zespołu, 
rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd szkolny wnioskują do Rady Powiatu Kościań-
skiego o nadanie imienia Marii Konopnickiej całemu Zespołowi. W związku z powyższym 
przygotowano w/w projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że Ko-
misja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. 
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XI/117/03 Rady Po-
wiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2003 roku w sprawie nadania Zespołowi Szkół Spe-
cjalnych w Kościanie imienia Marii Konopnickiej została podjęta jednogłośnie. Uchwała sta-
nowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
11/5/ Uchwała w sprawie określenia obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w 

szkole zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w 
kształceniu zaocznym. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie określenia obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkole zaocznej oraz 
zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym radni 
otrzymali przed sesją. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta poinformował, że uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego utworzono publiczne 
Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Nietążkowie, które rozpoczęło działalność z dniem 1 
września 2003 r. Wchodzi ono w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie i 
kształci w systemie zaocznym. Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela organ 
prowadzący szkołę zobowiązany do określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć na-
uczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w 
kształceniu zaocznym. W związku z powyższym przygotowano w/w projekt uchwały.  
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Dodał, że powyższy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię organu nadzoru - Kuratora 
Oświaty. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że Ko-
misja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Nie 
było, więc zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XI/118/03 Rady Po-
wiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2003 roku w sprawie określenia obowiązującego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkole zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru go-
dzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
11/6/ Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr X/113/03 w sprawie wynajęcia w drodze bez-

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

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały nr X/113/03 w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej lokali 
położonych w Kościanie na os. Jagiellońskim i Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego nr 6 radni 
otrzymali przed sesją. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że na ostatniej sesji podjęto uchwałę w sprawie wynajęcia powyż-
szych lokal, w której błędnie zapisano powierzchnię lokali użytkowych w budynku położo-
nym w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego 6. W związku z powyższym zaistniała konieczność 
podjęcia uchwały korygującej zaistniały błąd.  
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony Środo-
wiska i Rozwoju Gospodarczego. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony pro-
jekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Nie 
było, więc zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XI/119/03 Rady Po-
wiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2003 roku w sprawie wynajęcia w drodze bezprze-
targowej lokali użytkowych położonych w Kościanie na os. Jagiellońskim i Śmiglu przy ul. 
Skarżyńskiego nr 6 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniej-
szego protokołu. 
 
11/7 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr II/24/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10 

grudnia 2002 roku w sprawie wynagrodzenia Starosty Kościańskiego. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały nr II/24/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2002 
roku w sprawie wynagrodzenia Starosty Kościańskiego radni otrzymali przed sesją. Następnie 
powiedział, że zbliża się termin, na który przyznano Staroście Kościańskiemu dodatek spe-
cjalny. W związku z powyższym oraz zmianą rozporządzenia określającego zasady wynagra-
dzania pracowników samorządowych wystąpiła konieczność ustalenia dodatku specjalnego, 
który jest obecnie obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia. Wynosi on co najmniej 20 % i 
nie przekracza 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. W projek-
cie uchwały proponuje się przyznać powyższy dodatek w dotychczasowej wysokości, tj. 30 % 
sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 1.891,50 zł. Zaznaczył, 
że mimo, iż duża aktywność Starosty mogła zostać nagrodzona podwyższeniem jego wyna-
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grodzenia to odstąpiono od tego ze względu na duże potrzeby powiatu oraz brak informacji na 
temat budżetu powiatu na rok 2004. Dodał, iż ma nadzieję, że to nie zmniejszy aktywności 
Starosty. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że Ko-
misja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Nie 
było, więc zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XI/120/03 Rady Po-
wiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/24/02 
Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie wynagrodzenia Starosty 
Kościańskiego została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu. 
 
11/8 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącej zestawie-

nia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na 2003 rok. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącej zestawienia przychodów i 
wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok 
radni otrzymali przed sesją. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu 
uchwały. 
Starosta poinformował, że zaproponowana w § 1 pkt a i b projektu uchwały zamiana spowo-
dowana jest zwiększeniem przelewów redystrybucyjnych trafiających na konto Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku. Natomiast zaproponowa-
na w § 1 pkt c zmiana polegająca na zwiększeniu rozchodów ogółem wynika:  
- ze zmiany w § 1 pkt d spowodowana jest niewykorzystaniem środków na ten cel z 

jednoczesnym przesunięciem kwoty 20.000,00 na zaproponowane wydatki związane ze 
zmianą ogrzewania na gazowe w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach. 

- ze zmiany w § 1 pkt e spowodowana jest wykorzystaniem tylko w części środków zwią-
zanych z likwidacją mogielnika w Tarnowie Starym. 

- z likwidacji mogielnika przesunięta została przez Urząd Marszałkowski na rok 2004. W 
związku z powyższym zaproponowano przesunięcie kwoty niewykorzystanej na zapropo-
nowane wydatki związane ze zmianą ogrzewania na gazowe w Domu Pomocy Społeczne 
w Jarogniewicach. 

- ze zmiany w § 1 pkt f spowodowana jest zakupem sprzętu komputerowego na potrzeby 
Wydziału. 

- ze zmiany w § 1 pkt g spowodowana jest zmniejszeniem zaplanowanych wydatków oraz 
zwiększeniem przychodów planowanych na 2003. Wykorzystanie środków na zmianę 
ogrzewania na gazowe w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach znajduje odzwier-
ciedlenie w zapisach ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony Środo-
wiska i Rozwoju Gospodarczego. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony pro-
jekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania do przedstawionego projektu uchwały. 
Radny Karol Malicki poprosił o wyjaśnienie wątpliwości, czy zmiana w § 1 pkt f spowodo-
wana jest zakupem rębaka dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie, czy zakupem sprzętu 
komputerowego dla Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska. 
Starosta przeprosił za błąd i poinformował, że środki te zostaną przeznaczone na zakup ręba-
ka dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie na zabiegi pielęgnacyjne i ochronne przy-
drożnych drzew i krzewów.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XI/121/03 Rady Po-
wiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu 
Kościańskiego dotyczącej zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwa-
ła stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
11/9 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/30/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie 

budżetu powiatu kościańskiego na 2003 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały nr III/30/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu powiatu 
kościańskiego na 2003 rok radni otrzymali przed sesją. W dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu 
zwrócił się do niego z wnioskiem o wprowadzenie do powyższej uchwały autopoprawki Za-
rządu. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie powyższego projektu uchwały 
wraz z autopoprawką. 
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch poinformowała, że zgłoszona autopoprawka wpro-
wadza następujące zmiany: 
1) w tekście uchwały: 

- § 2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „ W paragrafie 2 pkt. 2 lit. a) odstęp drugi w miejsce 
kwoty 293.203 zł wpisuje się kwotę 306.203 zł, 

- § 2 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: „Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/30/02 z dnia 30 
grudnia 2002 r. otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały”, 

- dotychczasowy § 4 staje się § 6, § 5-§ 7, § 6-§ 8, a § 7-§ 9. 
- pkt. 9 otrzymuje brzmienie: „Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/30/02 z dnia 30 grud-

nia 2002 r. otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2b do niniejszej uchwały”. 
2) w załączniku Nr 2 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 

w dziale 853 – Opieka społeczna, rozdz. 85326 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze: 
- utworzony zostaje §2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 
w wysokości 13.000 zł, 

- zmniejszenie planowanych wydatków w §4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 
13.000 zł. 

Dodała, że wprowadzenie wskazanych zmian jest niezbędne ze względu na powierzenie przez 
Powiat Kościański zadań w zakresie szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze powiatowi 
poznańskiemu i leszczyńskiemu oraz podpisanie stosownych porozumień. Pozostałe zmiany, 
zaproponowane w projekcie uchwały, dotyczą:  
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 50.000 zł, która zapisana zosta-

ła w rezerwie celowej na zadania oświatowe, 
- zwiększenia planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 41.382 zł z tytułu sprzeda-

ży i zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży lokali 
mieszkalnych położonych w Śmiglu ul. Skarżyńskiego 4, pozyskane z tego tytułu środki 
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finansowe zasilą rezerwę ogólną (41.082 zł) oraz zostaną przeznaczone na uzupełnienie 
niedoboru środków na zakup energii (3.000 zł), 

- zmniejszenia środków przeznaczonych na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnie-
niach szkół publicznych o kwotę 59.190 zł, zaoszczędzone środki zostaną wprowadzone 
do rezerwy celowej na zadania oświatowe, 

- częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na zadania oświatowe w kwocie 103.608 
zł z przeznaczeniem na zasilenie środków finansowych w zakresie pochodnych płaconych 
od wypacanych wynagrodzeń, w tym dla: ZSP w Kościanie 43.508 zł, ZSP w Nietążko-
wie 34.600 zł, ZSS w Kościanie 25.500 zł, 

- częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu powiatu z przeznaczeniem na 
dotację dla cechy Rzemiosł Różnych w Kościanie w wysokości 2.500 zł na dofinansowa-
nie kosztów pobytu uczniów rzemiosła niemieckiego z miasta Alzey w powiecie kościań-
skim, 

- zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu kościańskiego z tytułu przeniesień po-
między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale opieka społeczna, oraz pomiędzy 
działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie ZSP w Nietążkowie. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały wraz z autopoprawką i 
wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania do przedstawionego projektu uchwały oraz zgłoszo-
nej autopoprawki. Nie było, więc zarządził głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej autopo-
prawki. 
W wyniku głosowania, w której udział wzięło 17 radnych, autopoprawka Zarządu Powiatu do 
projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały nr III/30/02 z dnia 
30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2003 rok została przyjęta 
jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XI/122/03 Rady Po-
wiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/30/02 z 
dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2003 rok została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
11/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IX/97/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 

26 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budże-
towej. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały nr IX/97/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2003 
roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej radni otrzymali 
przed sesją. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch poinformowała, że ustawa z dnia 3 października 
2003 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-
2003 przedłuża do dnia 1 grudnia 2003 r. termin przekazania jednostkom samorządu teryto-
rialnego informacji o planowanych na rok 2004: dotacjach celowych, poszczególnych czę-
ściach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach 
z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednocześnie ustawa przedłuża termin przygo-
towania i przedstawienia organowi stanowiącemu przez zarządy jednostek samorządów tery-
torialnych projektu uchwały budżetowej na rok 2004 do dnia 15 grudnia br. Przy projekcie 
budżetu na rok 2004 zmianie ulega również tok prac stałych komisji Rady Powiatu Kościań-
skiego. Komisje odbywają posiedzenia i formułują swoje opinie o przedłożonym projekcie 
budżetu do dnia 15.01.2004 r., natomiast ostateczna opinia Komisji Budżetu i Finansów zo-
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stanie przygotowana i przedłożona Przewodniczącemu Rady Powiatu do dnia 30.01.2004 r. 
W związku z powyższym niezbędne jest dostosowanie uchwały proceduralnej do wymogów 
wyżej przytoczonej ustawy. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Nie 
było, więc zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XI/123/03 Rady Po-
wiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr IX/97/03 
Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia trybu prac 
nad projektem uchwały budżetowej została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 
nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
11/11 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 rok radni otrzymali przed 
sesją. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie powyższe-
go projektu uchwały. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Kaczmarek poinformował, że przedłożony 
projekt uchwały znajduje swe uzasadnienie w treści § 63 Statutu Powiatu Kościańskiego 
zgodnie, z którym podstawą działania Komisji Rewizyjnej jest roczny plan kontroli zatwier-
dzony przez Radę Powiatu. Plan kontroli na 2004 rok obejmować będzie: 
1. Kontrolę wykonania budżetu powiatu kościańskiego za 2003 rok. 
2. Kontrolę Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie.  
3. Kontrolę samodzielnych stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Kościanie. 
4. Kontrolę wykonania uchwał Rady i Zarządu Powiatu oraz budżetu powiatu kościańskiego 

za I półrocze roku 2004. 
5. Kontrolę Biura Rady. 
6. Inne kontrole zlecone przez Radę Powiatu. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Nie 
było, więc zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XI/124/03 Rady Po-
wiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej na 2004 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 
15 do niniejszego protokołu. 
 
12. Odpowiedzi na zapytania. 
 
Przewodniczący Rady w związku z tym, iż odpowiedzi na zgłoszone zapytania zostały udzie-
lone wcześniej zaproponował przejść do następnego punktu obrad.  
 
13. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący Rady zapytał o wnioski i oświadczenia radnych. 
Radny Jerzy Dolata zgłosił wniosek o pobudowanie progów zwalniających przy Zespole 
Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie. 
Salę obrad opuścił radny Paweł Kaczmarek. W dalszej części obrad uczestniczyło 16 radnych.  
Wicestarosta nawiązując do wniosku radnego Jerzego Dolaty powiedział, że zostały zamó-
wione znaki ostrzegawcze. Wniosek ten jest zasadny i zostanie przekazany do realizacji.  
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Przewodniczący Rady poinformował, że Pan Antoni Pawlisiak złożył na jego ręce pismo w 
sprawie usunięcia naruszenia prawa, które Rada Powiatu Kościańskiego dokonała przy po-
dejmowaniu uchwały w sprawie wyboru Pana Kazimierza Dembnego na etatowego członka 
Zarządu, z prośbą o odczytanie. Kserokopia pisma stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 
protokołu. Po odczytaniu powyższego pisma poprosił radców prawnych o ustosunkowanie się 
do przedstawionej sprawy. 
Radca Prawny Pan Maciej Matuszewski poinformował, że szczegółową opinię prawną przed-
stawi w terminie późniejszym. W tej chwili może odpowiedzieć, iż wybór Pana Kazimierza 
Dembnego na etatowego członka Zarządu Powiatu Kościańskiego został dokonany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Przewodniczący Rady poprosił o przygotowanie na piśmie opinii prawnej w tej sprawie. Wo-
bec braku dalszych wniosków i oświadczeń zaproponował przejść do następnego punktu ob-
rad.  
 
14. Zakończenie. 

 
Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został wyczerpany, podziękował 
wszystkim za przybycie i zamknął obrady XI sesji Rady Powiatu Kościańskiego.  

 
 

Przewodniczący Rady 
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