
PROTOKÓŁ NR XII/03 
 
z XII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2003 r. w sali 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 do 
19.30.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
1. Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego Pan Edward 
Strzymiński. Powitał wszystkich radnych przybyłych na sesję, zaproszonych gości, 
mieszkańców Powiatu, Pana Starostę, członków Zarządu, pracowników Starostwa i jednostek 
organizacyjnych Powiatu oraz przedstawicieli prasy. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego 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 
Kościańskiego podejmowane uchwały będą prawomocne. Swoją nieobecność usprawiedliwili 
radna Mirosława Mueller i radny Ryszard Fornalik. 
 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
   
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu 
posiedzenia XII sesji otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały związane z 
problematyką 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 XI sesji Rady Powiatu. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
6. Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
7. Zapytania radnych. 
8. Analiza polityki inwestycyjnej Rady Powiatu Kościańskiego z uwzględnieniem 

możliwości emisji obligacji. 
9. Informacja o przyjętych przez Zarząd Powiatu Kościańskiego programach operacyjnych, 

jako realizacja Uchwały Nr XXXVIII/311/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 
02.04.2002 roku w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego 
Powiatu Kościańskiego na lata 2002-2015". 

10. Zapoznanie z przeprowadzonymi na terenie SPZOZ w Kościanie pracami 
modernizacyjnymi. 

11. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:  
1) 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 realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych ze zmianami, 

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

3) utworzenia wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2003, 
4) współuczestniczenia w kosztach działania Kolegium Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Kościanie. 
12. Odpowiedzi na zapytania. 

 1 



13. Wnioski i oświadczenia radnych. 
14. Zakończenie sesji. 
 
3. Przyjęcie protokółu z XI sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z XI sesji Rady Powiatu się zapoznał          
i stwierdza, iż odzwierciedla on w pełni przebieg obrad poprzedniej sesji. Zgodnie z § 38 pkt 
4 Statutu Kościańskiego zarządził głosowanie nad jego przyjęciem bez odczytywania.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, protokół z XI sesji Rady Powiatu 
Kościańskiego został przyjęty jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady wręczył radnemu Bernardowi Turskiemu legitymację radnego Rady 
Powiatu Kościańskiego. 
 
4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie 

międzysesyjnym.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że informację o jego czynnościach w okresie 
międzysesyjnym radni otrzymali w materiałach do sesji. Informacja stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. Następnie zapytał o pytania i wnioski do złożonego sprawozdania. 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Starszego 
Cechu Rzemiosł Różnych w Kościanie Pana Ireneusza Michalaka. 
Starszy Cechu Pana Ireneusz Michalak przedstawił krótką informację o działalności Cechu 
Rzemiosł Różnych w Kościanie. Następnie poinformował, że w związku z obchodami 50-
lecia działalności Cechu chciałby złożyć Staroście podziękowanie za dotychczasową 
współpracę i  wspieranie działalności Cechu Rzemiosł Różnych w Kościanie, co też uczynił. 
Na zakończenie złożył wszystkim obecnym życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz 
Nowego Roku. 
Przewodniczący Rady podziękował Panu Ireneuszowi Michalakowi za wystąpienie oraz 
dotychczasowe działania Cechu. Następnie w imieniu Rady złożył Starszemu Cechu, 
członkom Cechu Rzemiosł Różnych w Kościanie i ich rodzinom życzenia z okazji świąt 
Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Wobec braku dalszych głosów zaproponował przejść 
do następnego punktu obrad. 
 
5. 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 3 
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. 
 
6. 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 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Następnie zapytał o pytania i wnioski do złożonego 
sprawozdania.  
Radny Karol Malicki zainteresował się: 
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- wielkością środków, jaką otrzymał ekspert za udział w pracach komisji egzaminacyjnych 
dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego, 

- Ochotniczą Strażą Pożarną, która uzyskała z budżetu powiatu środki w wysokości 700 zł 
na zakup kalendarzy. 

Wicestarosta poinformował, że ekspert za jedno postępowanie otrzymał 50 zł. 
Starosta poinformował, że tradycją jest wspieranie działalności Powiatowego Zarządu 
Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym dofinansowywanie zakupu kalendarzy w kwocie 700 zł. 
Zaznaczył, że koszt zakupu wszystkich kalendarzy wyniósł 2.000 zł. 
Wobec braku dalszych pytań i wniosków Przewodniczący Rady zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad. 
 
7. Zapytania radnych. 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radych, czy są pytania?  
Radny Karol Malicki zainteresował się sprawą funkcjonowania jadłodajni. 
Starosta poinformował, że punkt wydawania żywności – ciepłego posiłku czynny jest od 
12.00 do 15.00. W trakcie wizytowania wyremontowanych pomieszczeń zainteresowani radni 
oraz goście będą mieli okazję zobaczyć jak ten punkt wygląda. Gospodarzem tego miejsca 
jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Grażyna Talarczyk. Już w dniu 
otwarcia zgłaszały się osoby zainteresowane skonsumowaniem wydawanych posiłków. 
Obecnie z tych posiłków korzysta około 30 osób. Wynika z tego, iż inicjatywa związana z 
utworzeniem tego punktu była bardzo potrzebna. 
Pan Karol Malicki zainteresował się sprawą położenia kostki brukowej na placu przy 
Kościele w Głuchowie.  
Starosta poinformował, że kostkę brukową pozyskano od Dyrekcji Generalnej Dróg i 
Autostrad Oddziału Zachodniego w Poznaniu. W pierwszej fazie kostka była przeznaczona na 
położenie chodnika, co też zrobiono. Natomiast teren przykościelny wymaga określonej 
koncepcja zagospodarowania tego placu, co jest przygotowywane przez Pana Janusza 
Matyśkiewicza. Zaznaczył, że w tym wypadku również Zarząd zwróci się do Dyrekcji 
Generalnej Dróg i Autostrad o kostkę brukową. 
Radny Karol Malicki powiedział, że ponoć była kostka, lecz wykorzystano ją na zrobienie 
chodnika koło stadionu w Głuchowie. 
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie Pan Janusz Matyśkiewicz 
poinformował, że niewykorzystana kostka została przeznaczona na wybudowanie chodnika 
koło stadionu. Wiosną pozostała kostka brukowa, która przechowywana jest w Racocie 
zostanie położona na terenie przykościelnym. 
Radny Karol Malicki poinformował, że mieszkańcy Głuchowa są zbulwersowani całą sprawą. 
O tych planach powinni być poinformowani. 
Pan Janusz Matyśkiewicz poinformował, że ilość kostki brukowej jest niewystarczająca. Na 
ten plac jest potrzebne około 400 m2. Zaznaczył, że zainteresowani wiedzieli, iż położenie tej 
kostki wtedy nie nastąpi. Natomiast niewykorzystane materiał nie mogły pozostać na drodze.      
Wobec braku dalszych pytań i wniosków Przewodniczący Rady zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad. 
 
8. Analiza polityki inwestycyjnej Rady Powiatu Kościańskiego z uwzględnieniem 

możliwości emisji obligacji. 
 
Przewodniczący Rady powiedział, że przed sesją radni otrzymali informację o analizie 
polityki inwestycyjnej Powiatu Kościańskiego z uwzględnieniem możliwości emisji obligacji 
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na kwotę 7.500.000 zł. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Następnie 
o przedstawienie powyższej informacji poprosił Prezesa Inwest Consulting s. a. 
Prezes Inwest Consulting s. a. Pan Jacek Mrowicki poinformował, że powyższe opracowanie 
zostało wykonane w celu zbadania możliwości emisji obligacji pod względem prawnym oraz 
możliwości spłaty tego zobowiązania. Pod względem finansowym zbadano zdolność do 
wywiązywania się z zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 
możliwość obsługi analizowanych wielkości emisji obligacji stosując metodę wolnych 
środków. Pod względem formalnym zbadano zgodność wielkości zobowiązania z zapisami 
ustawy o finansach publicznych (art. 113 i 114). Zgodnie z artykułem 113 łączna kwota 
przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz 
potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i 
pożyczek, oraz należnych odsetek i dyskonta a także przypadających w danym roku 
budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów 
jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku, gdy relacja łącznej kwoty państwowego 
długu publicznego powiększonej o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i 
gwarancji, udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych, do produktu 
krajowego brutto przekroczy 55%, to łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku 
budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z 
udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w danym 
roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek i dyskonta a także 
przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych 
emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nie może przekroczyć 12% 
planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego, chyba że obciążenia te w całości 
wynikają z zobowiązań zaciągniętych przed datą ogłoszenia tej relacji. Jeszcze jedną formą 
kontroli jest zapis w art. 114 omawianej ustawy, który stanowi, że łączna kwota długu 
jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% 
dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym. Przy naliczaniu odsetek brane są pod uwagę 
52-tygodniowe bony skarbowe. Rentowność bonów skarbowych przyjęta do wyliczenia 
odsetek od obligacji wyznaczona została na podstawie prognoz banków aktywnych na rynku 
obligacji komunalnych powiększonych dodatkowo o 1,0 p.p. Zaznaczył, że Powiat 
Kościański jest w dobrej pozycji wyjściowej, ponieważ nie ma żadnych dużych zobowiązań 
kredytowych. W przygotowanym materiale przedstawiona została propozycja emisji obligacji 
na kwotę 7.500.000 zł w trzech transzach, tj. w roku 2004 emisja obligacji na kwotę 
2.000.000 zł, w 2005 – 3.500.000 zł, w 2006 – 2.000.000 zł. Spłata rozpocznie się w roku 
2007. Zaznaczył, że od Rady zależeć będzie czy dana transza będzie uruchamiana. Na 
zakończenie powiedział, że pragnie również  zwrócić uwagę na fakt, że wolne środki 
stanowią finansowanie zarówno inwestycji, jak i spłaty zadłużenia. Przeznaczenie wszystkich 
wolnych środków na obsługę zadłużenia (obciążenie planowanych wolnych środków obsługą  
zobowiązań  finansowych równe 100%) oznacza brak możliwości finansowania inwestycji ze 
środków własnych. Następnie poprosił o pytania do przedstawionego materiału. 
Radna Urszula Iwaszczuk podziękowała za udzielenie informacji o zasadach związanych z 
emisją obligacji. Dodała, że Pan Mrowicki pochwalił działalność poprzedniej kadencji. 
Następnie powiedziała, że widzi niebezpieczeństwo w ostatniej transzy, która będzie 
uruchamiana w roku 2006, w roku następnych wyborów. Wtedy też będzie największa pokusa 
do wydawania tych środków. Zainteresowała się, czy Pan Mrowicki zna przykład takiego 
działania. 
Pan Jacek Mrowicki powiedział, że nie jest politykiem. Środki zwykle uruchamiane są pod 
koniec kadencji. Ich rozdysponowanie nie powinno być uzależnione od kadencyjności. Dodał, 
że wierzy w mądrość radnych. Zauważył również, że decyzje o emisji obligacji nie są 
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podejmowane indywidualnie. Decyzję tę podejmie większość. Propozycję zadań, które będą 
realizowane za środki uzyskane z emisji obligacji przedstawi Starosta. Zwrócił również 
uwagę, na konieczność wprowadzenia dyscypliny w wydatkach bieżących, aby można było 
szukać oszczędności. W działaniach radnych musi być rozwaga. 
Starosta poprosił o przedstawienie analizy porównawczej emisji obligacji i zaciągnięcia 
kredytu. 
Pan Jacek Mrowicki poinformował, że oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo 
ustalane przed rozpoczęciem rocznego okresu odsetkowego, przy czym nie może ono 
przekroczyć rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych albo wysokości stawki 
WIBOR 1R, powiększonej o marzę dla inwestorów. Następnie powiedział, że: 
- koszt obligacji jest niższy niż kredytu, koszt obligacji wynosi od 0,5 do 1 % w skali roku, 

a kredytu przeważnie 2 %; zaznaczył, że nie uwzględnia tu kredytów w walucie obcej, 
- karencja spłaty kapitału w przypadku obligacji wynosi 3 lata, a kredytu najczęściej 1 rok, 
- cel wydatkowania środków – środki z emisji obligacji można przeznaczyć na kilka zadań, 

w trakcie ich emisji cel wydatkowania środków zawsze może zostać zmieniony.  
Przewodniczący Rady poinformował, że do sprawy podjęcia decyzji o emisji obligacji Rada 
Powiatu wróci w terminie późniejszym. Wobec braku dalszych głosów w dyskusji 
zaproponował przejść do następnego punktu obrad.  
 
9. Informacja o przyjętych przez Zarząd Powiatu Kościańskiego programach operacyjnych, 

jako realizacja Uchwały Nr XXXVIII/311/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 
02.04.2002 roku w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego 
Powiatu Kościańskiego na lata 2002-2015". 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że programy operacyjne do "Strategii rozwoju 
społeczno - gospodarczego Powiatu Kościańskiego na lata 2002-2015” radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Programy operacyjne stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Następnie poprosił Wicestarostę o przedstawienie powyższej sprawy. 
Wicestarosta Pan Michał Jurga poinformował, że prace nad Strategią rozpoczęły się w drugiej 
połowie 2001 roku. Odbyły się wówczas 2 sesje, w której wzięło udział 80 osób. Pierwsza z 
nich odbyła się w dniach 8 i 9 listopada 2001 roku. W jej czasie zidentyfikowano cele i 
kierunki działania w poszczególnych obszarach życia społeczno gospodarczego: przestrzeń, 
infrastruktura, gospodarka, społeczność i ekologia. Wybrane cele zhierarchizowano w 
każdym z wariantów. Druga sesja z 7 grudnia 2001 określiła priorytety dla rozwoju i 
alternatywne warianty  rozwoju. W styczniu wybrano wariant rozwoju, który znajduje się na 
stronie 44 Strategii. Jest to wariant grupy społeczność, zaakceptowany przez wszystkie 
komisje ówczesnej Rady. Wariant ma charakter prokonkurencyjno-proedukacyjny. Charakter 
ten wynika z przyjętych priorytetów. Strategia została przyjęta uchwałą Rady 2 kwietnia 2002 
roku. Jej wykonanie uchwały powierzono Zarządowi. W celu jej realizacji zostały 
przygotowane 23 programy operacyjne przyjęte przez Zarząd Powiatu w dniu 3 grudnia 2003 
roku. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawioną sprawą. 
Wobec braku głosów w dyskusji powiedział, że przygotowany materiał jest dokumentem 
żywym, do którego będzie się wracać i wprowadzać kolejne zadania. Następnie zaproponował 
przejść do następnego punktu obrad. 
 
10. Zapoznanie z przeprowadzonymi na terenie SPZOZ w Kościanie pracami 

modernizacyjnymi. 
 
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 
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Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie Pan Zbigniew 
Szewczyk poinformował, że chciałby radnym oraz zaproszonym gościom pokazać to co 
zostało zrobione na terenie szpitala. Chce pokazać, iż nie jest tak jak mówi się w prasie. 
Wszelkie zmiany idą ku lepszemu. W miarę możliwości pracownicy szpitala robią co mogą w 
celu poprawienia świadczonych usług i komfortu pacjentów. Zaznaczył, że parter „pawilonu 
chirurgicznego” zagospodarowania jest w ¾ części. Wolna część parteru zostanie 
zagospodarowana na potrzeby diagnostyki obrazowej. Ponadto zmodernizowano Blok 
Operacyjny, który wymagał remontu oraz zrobiono windę. W przeciwnym razie Blok 
Operacyjny mógłby zostać zamknięty podczas kontroli. Zaznaczył, że w związku z 
planowanymi przekształceniami służby zdrowia w spółki prawa handlowego kontroli będzie 
co raz więcej. Następnie poprosił radnych, aby zainteresowanych mieszkańców uspokoili i 
poinformowali ich, że sytuacja SP ZOZ w Kościanie nie jest zła. Zaznaczył również, że SP 
ZOZ w Kościanie do chwili obecnej nie podpisał kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, ponieważ kontrakt jest niższy o 5 % w porównaniu do roku 2003. Dodał, że 
dyrektorzy szpitali z województwa wielkopolskiego zrezygnowali z podpisania kontraktów, 
czym zdziwieni są przedstawiciele NFZ. Podpisano jedynie protokoły rozbieżności. 
Następnie poprosił wszystkich zainteresowanych do zwizytowania budynków SP ZOZ w 
Kościanie. 
Przewodniczący Rady zarządził kilkuminutową przerwę podczas, której radni oraz zaproszeni 
goście będą mogli zobaczyć wyremontowane pomieszczenia w budynkach SP ZOZ w 
Kościanie. 
Podczas wizytacji radni oraz zaproszeni goście zobaczyli: Oddział Ratownictwa Medycznego, 
Izbę Przyjęć i pomieszczenia Pogotowia Ratunkowego, wyremontowany Blok Operacyjny 
oraz punkt wydawania żywności prowadzony  przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kościanie. 
Po powrocie na salę obrad Przewodniczący Rady zapytał o pytania i uwagi  związane z 
przeprowadzoną wizytacją. Nie było, więc zaproponował przejść do następnego punktu 
obrad.   
 
11. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
11/1/ 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 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych 
Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych ze zmianami. 

 
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 
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych ze zmianami radni otrzymali w materiałach do sesji. W dniu 16 grudnia 
2003 roku Zarząd Powiatu zwrócił się do niego z wnioskiem o wprowadzenie do powyższego 
projektu uchwały autopoprawki Zarządu. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego 
projektu uchwały wraz z autopoprawką. 
Starosta poinformował, że przedstawi zmiany w podziale środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaproponowane w projekcie uchwały jak i zgłoszonej 
autopoprawce Zarządu. Powiedział, że w zakresie rehabilitacji społecznej zaproponowane w 
projekcie uchwały zmiany dotyczą:  
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- zmniejszenia środków na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze 180.401 zł, do 178.401 zł, 

- zwiększenia środków na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w 
komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych ze 140.000 zł do 150.000 zł, 

- zmniejszenia środków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym 
na podstawie odrębnych przepisów ze 158.757 zł do 150.757 zł. 

Natomiast w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych 
zaproponowane zmiany dotyczą: 
- zwiększenia środków na udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej albo rolniczej z 95.000 zł do 108.000 zł,  
- zmniejszenia kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych z 45.000 zł do 32.000 zł. 
Zaznaczył, że w projekcie uchwały na pierwsze zadanie planowano przeznaczyć 106.000 zł, a 
na drugie 34.000 zł. W związku ze zmianą zapotrzebowania na środki dokonano przesunięcia 
pomiędzy tymi zadaniami kwoty 2.000 zł. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania do przedstawionego projektu uchwały oraz 
zgłoszonej autopoprawki. Nie było, więc zarządził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki 
Zarządu Powiatu. 
W wyniku głosowania, w której udział wzięło 17 radnych, autopoprawka Zarządu Powiatu do 
projektu 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 realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych ze zmianami 
została przyjęta jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały wraz z 
przyjętą autopoprawką. 
W wyniku głosowania w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XII/125/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 18 grudnia 2003 roku 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 realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych ze zmianami 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
11/2/ 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 w materiałach do sesji. W dniu 17 grudnia 2003 
roku Zarząd Powiatu zwrócił się do niego z wnioskiem o wprowadzenie do powyższego 
projektu uchwały autopoprawki Zarządu. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego 
projektu uchwały wraz z autopoprawką. 
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch poinformowała, że zmiany dotyczą: 
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- zwiększenia planowanej części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 94.422 zł, z 
przeznaczeniem na: wzrost zadań w oświacie (47.422 zł), remonty w szkołach (40.000 zł), 
wzrost liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym (7.000 zł); powyższe środki 
zasilą rezerwę celową na zadania oświatowe, 

- dostosowania wielkości planowanych wpływów z poszczególnych źródeł dochodów 
własnych do przewidywanego wykonania po 11-stu miesiącach br., 

- udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Ducha w Kościanie z 
przeznaczeniem na remont i strojenie organów (10.000 zł), 

- przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, 
- utworzenia środka specjalnego dla PUP w Kościanie; środki w wysokości 2.000 zł 

proponuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wymiany oświetlenia  w budynku PUP w 
Kościanie, 

- zwiększenia planowanych przychodów i wydatków Warsztatów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kościanie o kwotę 9.700 zł z przeznaczeniem ich na zakup 
materiałów bezpośrednich niezbędnych do realizacji zleceń, 

- zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 65.500 zł i wydatków o kwotę 13.100 zł 
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 

Natomiast zgłoszona autopoprawka Zarządu Powiatu związana jest z propozycją przyznania 
dotacji celowej dla Stowarzyszenia Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości w 
Kościanie w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do końca 2003 roku 
bieżącej działalności Stowarzyszenia. 
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 
zgłoszonej autopoprawki. Nie było, więc zarządził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki 
Zarządu Powiatu. 
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 wraz z 
przyjętą autopoprawką. 
W wyniku głosowania w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XII/126/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 18 grudnia 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 8 do niniejszego protokołu. 
 
11/3/ Uchwała w sprawie utworzenia wydatków nie wygasających z upływem roku 

budżetowego 2003. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie utworzenia wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2003 radni 
otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu 
uchwały. 
Starosta poinformował, że na prowadzenie inwestycji pn. „Centrum Sportu i Rehabilitacji 
przy Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie” Powiat Kościański otrzyma w roku 
2004 i 2005 dotacje w wysokości 500.000 zł. W roku 2003 w budżecie powiatu 
zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji przetargowej. W związku z tym, iż 
decyzję o warunkach zagospodarowania terenu wydano na początku grudnia 2003 roku nie 
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została uruchomiona procedura przetargowa. W związku z powyższym środki zabezpieczone 
na ten cel zostaną wydatkowane w terminie późniejszym. Dlatego też przygotowano 
powyższy projekt uchwały. Następnie dodał, że oddzielnie zostanie ogłoszony przetarg na 
wykonanie dokumentacji oraz na wybudowanie obiektu.  
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 XII/127/03 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie utworzenia wydatków nie 
wygasających z upływem roku budżetowego 2003 została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
11/4/ Uchwała w sprawie współuczestniczenia w kosztach działania Kolegium Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Kościanie. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie współuczestniczenia w kosztach działania Kolegium Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Kościanie radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta poinformował, że w programach operacyjnych zapisano projekt pn. 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców”, który ma być realizowany między 
innymi poprzez wspieranie Kolegium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kościanie. 
Przygotowany projekt uchwały ma służyć temu celowi. Następnie przedstawił informację o 
studentach studiujących w Kolegium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kościanie. 
Informacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Dodał, że koszt kształcenia 1 
studenta wynosi 2.500 zł. 
Starosta poinformował, że odbyło się kilka spotkań z władzami Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza, w których uczestniczyli wójt oraz burmistrzowie miast i gmin z terenu Powiatu. 
Na spotkaniach omawiane były dwie sprawy: kierunki kształcenia oraz współfinansowanie 
kosztów działania Kolegium UAM w Kościanie. Na spotkaniach uzgodniono, że środowisko 
z terenu Powiatu przygotuje kierunki zmian kształcenia, ponieważ obecne kierunki 
kształcenia nasyciły rynek pracy. W związku z tym, iż w grudniu 2003 roku senat 
Uniwersytetu poprzez pojęte uchwały określi kierunki kształcenia została przedstawiona 
koncepcja wraz z wnioskiem o uwzględnienie następujących kierunków kształcenia: 
informatyka, ochrona środowiska, język angielski, wychowanie przedszkolne z językiem 
angielskim. Kierunki te dadzą lepszą perspektywę znalezienia pracy. Następna sprawa 
związana jest ze zmianą przepisów związanych z kształceniem w zamiejskich uczelniach. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 30 % zajęć musi odbywać się na 
terenie jednostki macierzystej. Zmiana ta pozwala na zwiększenie liczby studentów. 
Nawiązując do sprawy finansowania działalności Kolegium Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Kościanie powiedział, że władze Uniwersytetu spodziewają się, iż samorządy 
ponosić będą pewne koszty. Wstępnie uzgodniono, że Burmistrz Miasta Kościana ponosić 
będzie koszty utrzymania obiektu. Natomiast pozostałe samorządy udzielą Uniwersytetowi 
pomocy finansowej na pokrycie kosztów dydaktyki w następujących wielkościach: Gmina 
Kościan i Powiat Kościański po 50.000 zł, Gmina Śmigiel 40.000 zł, a Gmina Krzywiń oraz 
Gmina Czempiń po 30.000 zł. W projekcie budżetu powiatu kościańskiego na rok 2004, w 
rezerwie celowej na zadania oświatowe, na ten cel zabezpieczono 50.000 zł. Przekazanie 
środków winno być poprzedzone podpisaniem umowy, na co wyrazić zgodę winna Rada 
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Powiatu. Zaznaczył, że w projekcie uchwały nie zapisano kwoty dofinansowania, ponieważ o 
jej ostatecznej wielkości zadecyduje Rada. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że 
Komisja 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.  
Radny Karol Malicki poinformował, że jest za dofinansowaniem działalności Kolegium 
UAM. Dziwi się jednak, że w projekcie uchwały nie zapisano kwoty. Byłby to sygnał ile 
Rada Powiatu chce przeznaczyć na ten cel. Jeżeli ostateczna decyzji o wielkości 
dofinansowanie ulegnie zmianie to podjętą uchwałę będzie można zmienić. Następnie zgłosił 
wniosek o wprowadzenie do projektu uchwały zmiany polegającej na zapisaniu kwoty, która 
zostanie przeznaczona na dofinansowanie działalności Kolegium Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Kościanie.  
Starosta poinformował, że kwota ta musi być zapisana w budżecie powiatu. Bez zgody Rady 
nie może zaciągać żadnych zobowiązań finansowych. Jeżeli jednak jest taka wola Radnych to 
kwota ta może zostać wpisana. 
Radny Karol Malicki powiedział, że w przypadku gdy Rada podejmie decyzję o podjęciu tej 
uchwały z wpisaną kwotą, to w uchwale budżetowej winna być zapisana ta sama kwota. W 
przypadku uzasadnionej zmiany kwota ta będzie mogła być zmieniona. Pociągnie to za sobą 
zmianę w/w uchwały. 
Starosta zwrócił uwagę, że zapisanie tej kwoty może być niebezpieczne. Samorządy przyjęły 
zasadę solidaryzmu w tej kwestii, lecz zawsze może się ktoś wycofać. Zaznaczył, że nie 
wszystkie samorządy  podjęły działania z tym związane.  
Radca prawny Pani Halina Bartkowiak poinformowała, że nie można zaciągać zobowiązań 
przed przyjęciem budżetu. 
Radny Karol Malicki podtrzymał swój wniosek. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
przyjęciem wniosku radnego Karola Malickiego. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, 13 głosami przeciw, przy 3 
głosach za i 1 głosie wstrzymującym się wniosek radnego Karola Malickiego został oddalony. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, 14 głosami za, przy 3 głosach 
wstrzymujących się uchwała nr XII/128/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18 grudnia 
2003 roku w sprawie współuczestniczenia w kosztach działania Kolegium Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Kościanie została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu. 
 
12. Odpowiedzi na zapytania. 
 
Przewodniczący Rady w związku z tym, iż odpowiedzi na zgłoszone zapytania zostały 
udzielone wcześniej zaproponował przejść do następnego punktu obrad.  
 
13. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący Rady zapytał o wnioski i oświadczenia radnych. 
Wicestarosta Pan Michał Jurga poinformował, że uzupełniając informację związaną z 
działalnością Kolegium UAM w Kościanie chciałby dodać, iż w Kolegium uczy 20 
nauczycieli z Kościana. Ponadto 36 studentów ma kwatery w Kościanie. 
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Radny Karol Malicki ponownie zaznaczył, że nie jest przeciwny funkcjonowaniu i 
dofinansowywaniu działalności Kolegium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Kościanie.  
Wicestarosta poinformował, że powiedział to w celu przedstawienia pełnej informacji o 
działalności w/w Kolegium. 
Przewodniczący Rady poinformował, że następna sesja Rady Powiatu Kościańskiego 
odbędzie się 30 grudnia 2003 roku o godzinie 16.00. Materiały związane z tematyką tego 
posiedzenia zostaną wysłane 19 grudnia 2003 roku. Natomiast posiedzenie Komisji Spraw 
Społecznych odbędzie się 19 grudnia o godzinie 16.00, a Komisji Budżetu i Finansów 
odbędzie się 29 grudnia 2003 roku o godzinie 17.00. Następnie złożył wszystkim obecnym i 
ich rodzinom życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Wobec braku dalszych wniosków i 
oświadczeń zaproponował przejść do następnego punktu obrad.  
 
14. Zakończenie. 

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

 
 

Przewodniczący Rady 
 

Edward Strzymiński 
Protokolant: 
Łukasz Postaremczak 
 
Joanna Napierała 
 
 


