
 1

PROTOKÓŁ NR XIX/04 
 
z XIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 6 lipca 2004 r. w sali 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 do 
18.30. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
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. Stwierdził, że na 19 radnych w sesji 
uczestniczy 18 radnych, co stanowi więcej niż połowę ogólnej liczby radnych i zgodnie z § 27 
ust. 1 Statutu Powiatu Kościańskiego podejmowane uchwały będą prawomocne. Swoją 
nieobecność usprawiedliwił radny Józef Świątkiewicz. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego protokołu. 
 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
   
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że wraz z zawiadomieniem o terminie i 
miejscu posiedzenia XIX sesji otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały 
związane z problematyką posiedzenia. Następnie zapytał o głosy i wnioski związane z 
przedstawionym porządkiem obrad. Nie było, więc zaproponował przystąpić do realizacji 
porządku obrad obejmującego: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XVIII 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. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:  

1) emisji obligacji, 
2) przyjęcia pomocy finansowej w 2004 roku, 
3) zmiany uchwały nr XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie budżetu 

powiatu kościańskiego na 2004 rok, 
4) przejęcia przez powiat kościański zadania gminy Czempiń w zakresie edukacji 

publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu gimnazjum z oddziałami 
przysposabiającymi do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w 
Kościanie, 

5) zawarcia z Wielkopolską Wojewódzką Komendą OHP w Poznaniu porozumienia 
określającego wzajemne zobowiązania wynikające z organizacji gimnazjum z 
oddziałami przysposabiającymi do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca 
Pracy w Kościanie, 

6) utworzenia Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy dla uczestników 
Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie. 

9. Odpowiedzi na zapytania. 
10. Wnioski i oświadczenia radnych. 
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11. Zakończenie sesji. 
 
3. Przyjęcie protokółu z XVIII sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z XVIII sesji Rady Powiatu się 
zapoznał i stwierdza, iż odzwierciedla on w pełni przebieg obrad poprzedniej sesji. Następnie 
zgodnie z § 38 pkt 4 Statutu Powiatu Kościańskiego zarządził głosowanie nad jego 
przyjęciem bez odczytywania.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, protokół z XVIII sesji Rady 
Powiatu Kościańskiego został przyjęty jednogłośnie. 
 
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 poprosił o zgłaszanie pytań i wniosków do złożonego 
sprawozdania. Wobec braku głosów w dyskusji 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 poprosił o zgłaszanie pytań i wniosków 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 poprosił o zgłaszanie pytań i wniosków do 
złożonego sprawozdania. Wobec braku głosów w dyskusji zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad. 
 
7. Zapytania radnych. 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radych, czy są pytania?  
Radny Jerzy Dolata poinformował, że Rada Miejska Kościana w dniu 1 lipca 2004 roku 
podjęła uchwałę w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Kościana dotyczącego przebiegu drogi 
ekspresowej S 5. W tej uchwale zapisano, że: „ W związku z powziętą informacją o zamiarze 
zmiany przebiegu trasy drogi ekspresowej S 5 polegającej na ominięciu miasta Kościana, 
Rada Miejska Kościana wyraża zdecydowany sprzeciw. Rada Miejska Kościana pozytywnie 
opiniuje proponowany przebieg drogi ekspresowej S 5 w okolicach miasta Kościana po trasie 
obecnego przebiegu i dobudowy drugiej nitki po jej zewnętrznej stronie opracowany przez 
Pracownię Projektową w Zakresie Budownictwa Lądowego Drogi – Ulice – Mosty z 
Poznania.”. W związku z powyższym chciałby otrzymać dokładne informacje na ten temat. 
Starosta poinformował, że sprawa budowy drogi ekspresowej nr 5 Poznań – Wrocław 
zaistniała w Powiecie Kościańskim w momencie przygotowania koncepcji przebudowy tej 
trasy. Projektant zwrócił się do samorządu powiatowego oraz samorządów gminnych o 
zorganizowanie spotkania roboczego, na którym miały zostać przedstawione koncepcje jej 
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przebudowy. Takie spotkanie się odbyło. Uczestniczyli w nim on, Wójt, Burmistrzowie miast 
i gmin Powiatu Kościańskiego, z-ca Dyrektora ZDP w Kościanie oraz projektant inż. 
Konewka. Pan Konewka na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad przygotował 
koncepcje, które miały zostać zaopiniowane przez samorządy. Przedstawiono dwie 
propozycje, które różniły się przebiegiem odcinka drogi związanego z Miastem Kościanem. 
Po tym spotkaniu przedstawiciele samorządów poprosili inwestora o zorganizowanie 
oficjalnego spotkania, na którym zostałyby przedstawione opinie poszczególnych 
samorządów terytorialnych. Spotkanie to odbyło się 29 czerwca 2004 roku. Powiat 
Kościański reprezentował Pan Kazimierz Dembny oraz z-ca Dyrektora ZDP w Kościanie Pan 
Janusz Matyśkiewicz. Zaznaczył, że inwestor przed spotkaniem nie przedstawił samorządom 
koncepcji, które miały zostać zaopiniowania. Następnie poprosił Pana Kazimierza Dembnego 
o przedstawienie informacji o przebiegu tego spotkania. 
Pan Kazimierz Dembny poinformował, że otrzymał zaproszenie na spotkanie organizowane 
przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad Oddział w Poznaniu, które odbyło się 29 czerwca 
2004 roku. Celem spotkania było zaopiniowanie przebiegu przebudowywanej drogi 
ekspresowej S 5 przez teren Powiatu Kościańskiego. Na wcześniejszym spotkaniu 
przedstawione były dwie koncepcje, a na tym oficjalnym jedna. Na tym spotkaniu zgłoszono 
poprawki do przebiegu trasy przez Powiat Kościański. Trasa, która została uzgodniona z 
samorządami na spotkaniu w Kościanie przebiegała przez teren gminy Kościan była 
najbardziej optymalna w stosunku do tras szybkiego ruchu. Droga ekspresowa nr 5 w 
przyszłości ma zostać przekształcona w autostradę. Dlatego teren pod tą drogę musi być 
szeroki i odpowiednio zabezpieczony. Przebieg trasy przez Powiat Kościański, wg koncepcji 
opiniowanej na spotkaniu w Kościanie, ma być następujący: droga mija Zajazd w Piotrowie; 
odchodzi w prawo zostawiając po lewej stronie wieś Głuchowo, Jarogniewice, Kawczyn i 
Kurowo; po prawej stronie byłoby Bonikowo. Następnie trasa przeszłaby przez Kiełczewo, 
pozostawiając po lewej stronie Sierakowo i weszłaby spowrotem na drogę S 5. Zaznaczył, że 
ta koncepcja nie jest do końca dopracowana. Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad 
przekazał głównemu projektantowi Panu Konewce opracowanie drugiej koncepcji, która 
zostanie przesłana do samorządów w celu zaopiniowania. Na tej podstawie zostanie 
przedstawione najlepsze rozwiązanie dla danego rejonu. Na tym się to spotkanie zakończyło. 
Stwierdził, że nowa trasa drogi S 5 jest trasą bardzo optymalną pozostawiającą wiele terenów 
inwestycyjnych dla Miasta Kościana i Powiatu Kościańskiego, a o to wszystkim głównie 
chodzi. Biegnąc starym szlakiem trasy nr 5 droga zbliży się do Miasta Kościana i zablokuje 
się wszystkie tereny inwestycyjne. Zaznaczył, że przy drodze ekspresowej nie będzie można 
inwestować, gdyż nie będzie zjazdów z trasy ekspresowej nr 5. Najwięcej inwestuje się przy 
tych zajazdach, ponieważ szybki przejazd jest możliwy na drogach bezpiecznych, szerokich i 
szybkich. Przebieg drogi ekspresowej po trasie drogi nr 5 nie spełni warunków, które ma 
spełniać trasa ekspresowa S 5, czyli połączenie Poznania z Wrocławiem.  
Radna Urszula Iwaszczuk zainteresowała się, czy na spotkaniu nie przedstawiono innej 
koncepcji poza tą jedną, z dwóch omawianych na spotkaniu w Kościanie.  
Pan Kazimierz Dembny odpowiedział, że nie. 
Pan Jerzy Dolata poprosił, aby materiały z tym związane, które otrzyma samorząd powiatowy 
do zaopiniowania trafiły na branżową Komisję Rady. 
Przewodniczący Rady powiedział, że materiały te na pewno trafią na Komisję Rady. 
Radna Mirosława Mueller zainteresowała się terminem zrobienia porządku oraz 
wymalowania pasów na drogach powiatowych w Mieście Kościanie. 
Starosta stwierdził, że domyśla się, iż chodzi tu o zrobienie porządku po przejęciu tych dróg 
w marcu 2004 roku. Jest opracowana koncepcja zmiany organizacji ruchu na drogach 
powiatowych w mieście Kościanie od strony Leszna, która musi zostać zaopiniowana przez 
określone w przepisach organy. Po przejściu całej procedury i wprowadzeniu tej zmiany 
zostaną wymalowane pasy. 
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Radna Mirosława Mueller powiedziała, że przy wjeździe do Kościana od strony Poznania (ul. 
Poznańską) są światła. Stwierdziła, że mało kto stosuje się do świateł. Powiedziała, że przy 
skręcie w lewo nie ma pasa, który umożliwiałby ten skręt. Zainteresowała się możliwością 
jego wymalowania tego pasa z prawej strony. Jego brak stwarza duże zagrożenie. 
Wicestarosta powiedział, że jest to problem zgłaszany na początku kadencji przez radnego 
Karola Malickiego. Tradycyjnie Kościaniacy i mieszkańcy okolicznych miejscowości 
ustawiają się na dwóch pasach. Ta droga nie jest takich wymiarów, aby można było 
wymalować te dwa pasy. Obowiązkiem, który spoczywa na Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg jest 
wymalowanie pasów. Nie tylko skrzyżowania, ale i element przyległy do skrzyżowania. 
Wojewódzka Dyrekcja chce dokonać wymalowania strefy martwej, aby wszyscy ustawiali się 
w jednym układzie pasów. Powiat w tym momencie twierdzi, że nikt z ulicy 27 stycznia nie 
wyjedzie, ponieważ ten jeden pas wydłuży się do wodociągów. Niestety, ale sytuacja ta trwa, 
lecz sprawę należy zakończyć zgodnie z przepisami i utworzyć jeden pas. Przepisy nie 
pozwalają na wymalowanie w tym miejscu dwóch pasów. Wielokrotnie mieszkańcy zwracali 
się do ZDP w Kościanie z prośbą o namalowanie tych pasów. Po pierwsze nie jest to zadanie 
powiatu a Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg. Po drugie, kto po wymalowaniu tych pasów weźmie 
odpowiedzialność za ewentualne skutki zaistniałej sytuacji. Problem jest, ale ostatecznie 
utworzony zostanie jeden pas. Dodał, że tłumaczy się to tym, że sygnalizacja świetlna jest 
dostosowana do układu z jednym pasem. 
Radna Mirosława Mueller stwierdziła, że ma nadzieję, iż pasy wymalowane zostaną na 
wszystkich przejściach na drogach powiatowych w Kościanie.      
Przewodniczący Rady w imieniu radnych, obecnych pracowników Starostwa Powiatowego w 
Kościanie oraz zaproszonych gości złożył życzenia radnemu Karolowi Kopience z okazji 
zawarcia związku małżeńskiego. Wobec braku innych głosów i pytań zaproponował przejść 
do następnego punktu obrad. 
 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
8/1 Uchwała w sprawie emisji obligacji. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie emisji obligacji radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta powiedział, że Zarząd przedkłada projekt uchwały, który jest zgodny z wcześniejszą 
akceptacją radnych wyrażoną na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady. Na posiedzeniu tym 
zostały przedstawione ogólne założenia związane z tą formą pozyskania środków 
finansowych na realizację powiatowych zamierzeń inwestycyjnych. Zgodnie z tymi 
założeniami został przygotowany projekt uchwały, który jest zgodny z ustawą o obligacjach, 
ustawą o samorządzie powiatowym oraz ustawą o finansach publicznych. W projekcie 
uchwały zapisano, iż Powiat wyemituje 5 sztuk obligacji o wartości nominalnej 500.000 zł 
każda, na łączną kwotę 2.500.000 zł. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną 
przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z infrastrukturą 
drogową oraz infrastrukturą społeczną (DPS-y, szkoły, SP ZOZ). Obligacje wyemitowane 
zostaną nie później niż w dniu 31 grudnia 2004 roku w podziale na następujące serie: 
- seria A na kwotę 500.000 zł, 
- seria B na kwotę 500.000 zł, 
- seria C na kwotę 500.000 zł, 
- seria D na kwotę 1.000.000 zł. 
Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z 
dochodów budżetu Powiatu Kościańskiego w latach 2005 – 2010. Obligacje zostaną 
wykupione przez Powiat Kościański w następujących terminach: 
- obligacje serii A po upływie 3 lat od daty emisji obligacji serii A, 
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- obligacje serii B po upływie 4 lat od daty emisji obligacji serii B, 
- obligacje serii C po upływie 5 lat od daty emisji obligacji serii C, 
- obligacje serii D po upływie 6 lat od daty emisji obligacji serii D. 
Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym, według zmiennej rocznie stopy 
procentowej. Stopa procentowa obligacji równa będzie średniej arytmetycznej średnich 
ważonych rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych, która w dniu dzisiejszym 
wynosi 6,98 %. Marża dla inwestorów nie będzie większa niż: 
- 0,80 % dla obligacji 3-letnich, 
- 1,00 % dla obligacji 4-letnich, 
- 1,00 % dla obligacji 5-letnich, 
- 1,10 % dla obligacji 6-letnich. 
Dodał, że spłata odsetek będzie następować raz w roku. Zaznaczył również, że wraz z 
projektem uchwały radni otrzymali wstępną analizę emisji obligacji oraz projekt budżetu 
Powiatu Kościańskiego na lata 2004 – 2010. Są to informacje, które Zarząd przygotował na 
życzenie radnych. Następnie zwrócił uwagę, że zgodnie z zapisem ust. 3 w § 6 Powiat może 
wykupić obligacje wcześniej i od dnia ich wykupu nie będą naliczane odsetki. Zaznaczył, że 
w uchwale nie ma zapisu określającego wysokość prowizji, co oznacza, iż tej prowizji nie ma. 
W przypadku kredytów prowizja ta wynosi 1 % wysokości zaciąganego kredytu. Na 
zakończenie w imieniu Zarządu poprosił o podjęcie powyższej uchwały.  
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 zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.  
Radny Jerzy Dolata poprosił o wyjaśnienie zapisu ust. 3 w § 1 projektu uchwały, który brzmi: 
„Emisja obligacji nastąpi w trybie art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach (propozycja nabycia 
skierowana do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 300 osób).”. 
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch wyjaśniła, że wynika to z treści art. 9 ustawy o 
obligacjach. 
Pan Jerzy Dolata zainteresował się, czy są to osoby fizyczne, czy osoby prawne. 
Pani Grażyna Szproch powiedziała, że zależy to od formy emisji. Jest to emisja publiczna lub 
zamknięta. 
Radny Jerzy Dolata stwierdził, że dla jasności tego zapisu należy sprecyzować, czy są to 
osoby fizyczne, czy osoby prawne.  
Skarbnik Powiatu powiedziała, że mogą to być osoby fizyczne. Zaznaczyła, ze w ostatnim 
czasie nie było emisji obligacji, które skierowane byłby na osoby fizyczne. Próbę taką podjęto 
w Poznaniu i to się nie udało. 
Radny Jerzy Dolata stwierdził, że ten zapis powinien być dokładnie sprecyzowany. Obecny 
zapis jest nie jasny, nasuwający pewne wątpliwości. 
Starosta powiedział, ze ust 3 w § 1 powołuje się na zapis art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, 
który brzmi tak jak zapisano go w projekcie uchwały. Jest to pewna kategoryzacja 
podmiotów, które mogą wykupić obligacje. Może się zdarzyć, że osoba fizyczna mająca 
pieniądze zechce wykupić obligacje. Będzie miała do tego prawo. Nie zdarzyło się to jednak 
w Polsce. Na ogół wykupywaniem obligacji zainteresowane są instytucje finansowe – banki. 
W świetle ustawy o obligacjach może to być osoba fizyczna. 
Przewodniczący Rady zapytał Pana Jerzego Dolatę, czy przedstawione wyjaśnienia są 
wystarczające.  
Pan Jerzy Dolata odpowiedział, że tak. Następnie powiedział, że jego wątpliwość budzi zapis 
w uzasadnieniu do projektu uchwały, który brzmi: „... Po zrefundowaniu części wydatków ze 
środków SAPARD-u, pojawią się środki, które będą mogły być zaangażowane na 
sfinansowanie kolejnych zadań w zakresie inwestycji drogowych lub na cele infrastruktury 
społecznej, a więc np. na sfinansowanie programów naprawczych w domach pomocy 
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społecznej czy dofinansowanie inwestycji Centrum Rehabilitacji i Sportu przy Zespole Szkół 
Im. Marii Konopnickiej w Kościanie itp. ....”. Budzi to pewne wątpliwości, bo jeżeli są to 
obligacje przeznaczone na rynek, to mówiąc o drogach mówi się o 1.700.000 zł. 
Zaproponował wprowadzić ścisły zapis mówiący o środkach, jakie zostaną przeznaczone na 
Centrum Rehabilitacji i Sportu przy Zespole Szkół Im. Marii Konopnickiej w Kościanie oraz 
na realizację programów naprawczych w Domach Pomocy Społecznej w Mościszkach i 
Jarogniewicach. 
Skarbnik Powiatu ponownie odczytała zacytowany wcześniej fragment uzasadnienia. 
Stwierdziła, że z zapisu wynika, że będą to środki zrefundowane przez SAPARD. W 
momencie emisji obligacji kwota 2.800.000 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie zadań 
na drogach. Po przeprowadzeniu refundacji, czyli gdy połowa kosztów kwalifikowanych 
spłynie na rachunek budżetu Powiatu, środki będą mogły zostać zaangażowane na 
sfinansowanie kolejnych zadań.  
Radny Jerzy Dolata stwierdził, że przetargi na wykonanie robót są już zakończone. Na tej 
podstawie można przedstawić konkretne kwoty, które zostaną przeznaczone na określone 
zadania. 
Skarbnik Powiatu ponownie odczytała zacytowany wcześniej fragment uzasadnienia. Cała 
kwota 2.500.000 zł, jaka zostanie uruchomiona zostanie skierowana na uregulowanie 
zobowiązań za wykonane roboty na drogach. Po refundacji z SAPARD-u 50 % kosztów 
kwalifikowanych środki zostaną decyzją radnych przeznaczone na określone zadania. 
Radny Jerzy Dolata stwierdził, że środki z emisji obligacji są środkami przeznaczonymi na 
określone zadanie.  
Pani Grażyna Szproch powiedziała, że tak. Zwrócił uwagę, że te wydatki przekraczają kwotę 
2.500.000 zł.  
Radny Jerzy Dolata powiedział, że na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych w 
Mościszkach mówiono, że są potrzebne środki na realizację programów naprawczych w DPS 
w Jarogniewicach i Mościszkach. Z powyższego wynika, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
zapisać w uchwale na co zostaną przeznaczone te środki. 
Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę, że to nie wynika z tej uchwały. Zaznaczyła również, że o 
przeznaczeniu zrefundowanych środków będzie decydowała Rada Powiatu.  
Pan Jerzy Dolata zaproponował określić środki, które zostaną przeznaczone na Centrum 
Rehabilitacji i realizację programów naprawczych.  
Skarbnik Powiatu powiedziała, że nie jest znana data refundacji tych środków, więc trudno 
zapisać środki z przeznaczeniem na określone zadania. Okres przekazywania środków i może 
się to przedłużyć. Jest mowa o listopadzie 2004 roku, ale może to być grudzień 2004 roku lub 
czerwiec 2005 roku. W związku z tym w uzasadnieniu zapisano, ze środki zostaną 
przeznaczone na uregulowanie zobowiązań związanych z robotami na drogach. Natomiast 
podział zrefundowanych środków zostanie przeprowadzony, gdy wpłyną one na rachunek 
budżetu Powiatu. Nastąpi to na sesji Rady Powiatu.  
Starosta powiedział, że Zarząd wie o tym, że pieniądze będą, ale nie wie kiedy. Nikt 
odpowiedzialny nie jest w stanie określić, czy te środki wpłyną na rachunek budżetu Powiatu 
w tym roku. Zarząd chciałby, aby tak się stało i będzie robił wszystko, by do tego 
doprowadzić. Są wytyczone zadania do sfinansowania, ale nikt nie jest w stanie określić 
tempa budowy Centrum. Nawiązując do sprawy programów naprawczych, zwrócił uwagę, że 
Zarząd przystąpił do działań zmierzających do modernizacji pawilonu pensjonariuszy DPS w 
Mościszkach. Podjęto te działania mimo, że nie wiadomo, czy na to zadanie uda się pozyskać 
środki z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodal, że 
Rada decydować będzie o podziale środków zrefundowanych z SAPARD-u. Wszyscy radni 
będą mieli informacje o podziale tych środków. 
Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
podjęciem powyższej uchwały.  
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W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, 16 głosami za, przy 2 głosach 
wstrzymujących się uchwała nr XIX/181/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lipca 2004 
roku w sprawie emisji obligacji została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu. 
 
8/2 Uchwała w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w 2004 roku. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia pomocy finansowej w 2004 roku radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Następnie poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  
Starosta powiedział, że Rada Gminy Kościan podjęła uchwałę w sprawie udzielenia 
Powiatowi Kościańskiemu pomocy finansowej w kwocie 5.000 zł przeznaczonej na budowę 
chodnika w miejscowości Kurowo. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego przed wprowadzeniem powyższej kwoty do budżetu powiatu konieczne jest 
podjecie w/w uchwały. Ponadto w tej uchwale Zarząd Powiatu został upoważniony do 
zawarcia porozumienia z Wójtem Gminy Kościan w sprawie przekazania w/w środków 
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 zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.  
Radny Jerzy Dolata zainteresował się kosztem całej inwestycji. 
Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie Pan Janusz Matyśkiewicz 
powiedział, że koszt całego zadania wyniesie 10.000 zł. 
Radny Jerzy Dolata stwierdził, że z powyższego wynika, iż obie strony pokryją koszty tego 
zadania po połowie. 
Pan Janusz Matyśkiewicz przyznał rację radnemu Jerzemu Dolacie. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
podjęciem powyższej uchwały.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XIX/182/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w 
2004 roku została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu. 
 
8/3 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie 

budżetu powiatu kościańskiego na 2004 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały nr XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie budżetu 
powiatu kościańskiego na 2004 rok radni otrzymali w materiałach do sesji. W dniu 5 lipca 
2004 roku Zarząd Powiatu zwrócił się do z wnioskiem o wprowadzenie autopoprawki do w/w 
projektu uchwały. Jej treść, wraz ze zmienionym projektem uchwały radni otrzymali przed 
sesją. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały wraz z 
autopoprawką. 
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch poinformowała, że: 
1. W wyniku podjęcia uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie emisji obligacji 

komunalnych w wysokości 2.500.000 zł zwiększony zostanie plan przychodów i 
wydatków o kwotę 800.000 zł. W uchwale budżetowej zapisane zostałyby przychody z 
tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.700.000 zł. Zwiększone środki 
finansowe zapisane zostaną w rezerwie celowej na zadania inwestycyjne na drogach. 

2. Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18 czerwca 2004 r. z Wojewodą 
Wielkopolskim przyznane zostały Powiatowi Kościańskiemu środki finansowe w 
wysokości 30.000 zł na zadanie pn.: „Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej”. 
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Zadanie będzie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. 
Program przewiduje udział środków własnych Powiatu w wysokości 10.000 zł, które 
Zarząd Powiatu proponuje przesunąć z rezerwy ogólnej. Łączne nakłady pochłoną kwotę - 
40.000 zł, w tym: adaptacja lokalu - 24.000 zł i zakup materiałów i wyposażenia – 16.000 
zł. Ośrodek zostanie umiejscowiony w budynku SP ZOZ w Kościanie, w którym 
funkcjonuje Punkt Pomocy Żywnościowej przeznaczony dla osób znajdujących się w 
sytuacjach kryzysowych. 

3. Na podstawie uchwały Rady Gminy Kościan z dnia 29 kwietnia 2004 r. wprowadzona 
zostaje po stronie dochodów i wydatków budżetu powiatu kwota 5.000 zł w dziale 
Transport i łączność, rozdziale Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na budowę 
chodnika w miejscowości Kurowo. 

4. Po dokonanej analizie wykonanych dochodów powiatu za okres styczeń-maj br., łącznie o 
kwotę 10.455 zł zwiększone zostają dochody związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej (§2360), tj. 25% od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z 
tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu 
nieruchomości Skarbu Państwa oraz 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu 
państwa. Po stronie wydatków środki zostają zapisane w rezerwie ogólnej. 

5. W oparciu o informacje dotyczące wydatków bieżących ponoszonych przez sąsiednie 
powiaty na prowadzenie szkoły niepublicznej danego typu i rodzaju, dokonano kalkulacji 
dotacji dla tych szkół. Dotacje przypadające na 1 ucznia skalkulowano w sposób 
następujący: 
 dla uczniów technikum i liceum zawodowego dla dorosłych – 67 zł, 
 dla uczniów szkoły policealnej – 57 zł, 
 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 48 zł. 
W wyniku przeliczenia wielkości dotacji dla poszczególnych szkół niepublicznych 
działających na terenie powiatu kościańskiego, powstała nadwyżka w wysokości 38.483 
zł, która zasila rezerwę celową na wydatki oświatowe. 

6. Na podstawie wniosku złożonego przez Z-cę Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w 
Kościanie dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków środków specjalnych w 
dziale Transport i łączność, rozdziale Drogi publiczne powiatowe. Środki przesunięte z § 
4300 – Zakup usług pozostałych zostają przeznaczone na wydatki związane z kosztami 
wypłaty dodatków stażowych 16 osób zatrudnionych do obsługi strefy płatnego 
parkowania (wynagrodzenia są finansowane ze środków Funduszu Pracy), dokonania 
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zatrudnieniem od lipca br. osoby, 
która pełnić będzie nadzór nad tymi punktami oraz na zakup materiałów. 

Natomiast autopoprawka Zarządu Powiatu Kościańskiego związana jest z podjęciem w dniu 
30 czerwca 2004 roku uchwały nr 78/258/04 w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego 
na rok 2004 oraz częściowego rozdysponowania rezerw, w która skutkuje: 
1) zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu kościańskiego o 

kwotę 23.300 zł przeznaczoną na dofinansowanie nowo uruchomionych miejsc i 
realizacje programów naprawczych w domach pomocy społecznej, 

2) zmniejszeniem wysokość rezerwy budżetu, która po zmianach wynosi 1.185.301 zł, w 
tym: 
- rezerwa ogólna 239.045 zł, 
- rezerwa celowa na zadania oświatowe 127.756 zł, 
- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne na drogach 818.500 zł. 

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. 
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Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki Zarządu 
Powiatu Kościańskiego. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, autopoprawka Zarządu Powiatu 
Kościańskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały 
nr XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2004 
rok została przyjęta jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XIX/183/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/131/04 z 
dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2004 rok została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu 
 
8/4 Uchwała w sprawie przejęcia przez powiat kościański zadania gminy Czempiń w zakresie 

edukacji publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu gimnazjum z oddziałami 
przysposabiającymi do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przejęcia przez powiat kościański zadania gminy Czempiń w zakresie edukacji 
publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu gimnazjum z oddziałami 
przysposabiającymi do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie 
radni otrzymali przed sesją. Powiedział również, że na XVIII sesji Rady Powiatu zostały 
omówione i podjęte uchwały, które dotyczą podobnej sprawy. Następnie zaproponował 
dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził 
głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XIX/184/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie przejęcia przez powiat kościański 
zadania gminy Czempiń w zakresie edukacji publicznej polegającego na założeniu i 
prowadzeniu gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy dla uczestników 
Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
8/5 Uchwała w sprawie zawarcia z Wielkopolską Wojewódzką Komendą OHP w Poznaniu 

porozumienia określającego wzajemne zobowiązania wynikające z organizacji gimnazjum 
z oddziałami przysposabiającymi do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy 
w Kościanie. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zawarcia z Wielkopolską Wojewódzką Komendą OHP w Poznaniu porozumienia 
określającego wzajemne zobowiązania wynikające z organizacji gimnazjum z oddziałami 
przysposabiającymi do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie 
radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie opinii Komisji 
Spraw Społecznych. 
Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Karol Kopienka poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XIX/185/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie zawarcia z Wielkopolską 
Wojewódzką Komendą OHP w Poznaniu porozumienia określającego wzajemne 
zobowiązania wynikające z organizacji gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy 
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dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
8/6 Uchwała w sprawie utworzenia Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy 

dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie utworzenia Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy dla uczestników 
Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie 
poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta poinformował, że podjecie tej uchwały będzie finałem podjęcia wszystkich 
uchwał związanych z utworzeniem i prowadzeniem Gimnazjum z oddziałami 
przysposabiającymi do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie. 
Szkoła ta adresowana jest do uczniów którzy ukończyli 15 rok życia i mają trudności w 
nauce. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Karol Kopienka poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XIX/186/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie utworzenia Gimnazjum z 
oddziałami przysposabiającymi do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w 
Kościanie została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr10 do niniejszego 
protokołu. 
 
9. Odpowiedzi na zapytania. 
 
Przewodniczący Rady, w związku z tym, iż odpowiedzi na zapytania zostały udzielone 
wcześniej, zaproponował przejść do następnego punktu obrad.   
 
10. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący Rady zapytał o wnioski i oświadczenia radnych. Następnie poinformował, że 
w dniu 3 sierpnia 2004 roku odbędzie się XX sesja Rady Powiatu Kościańskiego. Wobec 
braku innych wniosków i oświadczeń radnych zaproponował przejść do następnego punktu 
obrad.   
 
11. Zakończenie. 

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

 
Przewodniczący Rady 

 
Edward Strzymiński 

Protokolant: 
Łukasz Postaremczak 
 
Joanna Napierała 


