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PROTOKÓŁ NR XVIII/04 
 
z XVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 15 czerwca 2004 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. 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 Bernard Turski. 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 XVIII 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 protokołów z XVI i XVII 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) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2003 rok, 

2) przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2003 rok, 

3) przyjęcie sprawozdania z kontroli okresowej przeprowadzonej w Samodzielnym 
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie, 

4) przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kościanie w roku 2003, 

5) przyjęcia do realizacji programu z zakresu pomocy społecznej „Utworzenie Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej”, 

6) uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla 
Powiatu Kościańskiego, 

7) zmiany uchwały nr XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie budżetu 
powiatu kościańskiego na 2004 rok, 
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8) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do 
sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej 
rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, 

9) zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005, 

10) ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu udzielania stypendium Starosty 
Kościańskiego dla uczniów i studentów z powiatu kościańskiego, 

11) przejęcia przez powiat kościański zadania gminy Krzywiń w zakresie edukacji 
publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu gimnazjum z oddziałami 
przysposabiającymi do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w 
Kościanie, 

12) przejęcia przez powiat kościański zadania gminy Śmigiel w zakresie edukacji 
publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu gimnazjum z oddziałami 
przysposabiającymi do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w 
Kościanie, 

13) przejęcia przez powiat kościański zadania miasta Kościana w zakresie edukacji 
publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu gimnazjum z oddziałami 
przysposabiającymi do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w 
Kościanie, 

14) przejęcia przez powiat kościański zadania gminy Kościan w zakresie edukacji 
publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu gimnazjum z oddziałami 
przysposabiającymi do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w 
Kościanie, 

15) zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 
rok. 

9. Odpowiedzi na zapytania. 
10. Wnioski i oświadczenia radnych. 
11. Zakończenie sesji 
 
3. Przyjęcie protokółu z XVI i XVII sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z XVI 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 XVI sesji Rady 
Powiatu Kościańskiego został przyjęty jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z XVII 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 XVII 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 
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niniejszego protokołu. Następnie poprosił o zgłaszanie pytań i wniosków do złożonego 
sprawozdania. Wobec braku głosów w dyskusji wraz ze Starostą Kościańskim wręczył 
Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Kościańskiego Panu Kazimierzowi Józefowskiemu 
wiązankę kwiatów wraz z gratulacjami z okazji uzyskania tytułu najlepszego samorządowca 
w Powiecie Kościańskim.  
Po złożeniu gratulacji Przewodniczący Rady 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 ma dwa pytania. Pierwsze dotyczy inwestycji, którą 
realizować ma Rada Miasta Kościana, tj. budowy basenu. Powiedział, że otrzymał 
informacje, iż nie zostało udzielone pozwolenie na budowę. W związku z powyższym 
chciałby dowiedzieć się czy to prawda. Jeżeli tak, to jakie są tego powody. Druga sprawa 
dotyczy opłat za dokumenty geodezyjne wystawiane rolnikom, którzy ubiegają się o dopłaty z 
funduszy unijnych. Powiedział, że spotkał się z rolnikiem, który starał się o dokumenty w 
dwóch różnych starostwach. W Starostwie Powiatowym w Kościanie otrzymał dokumenty 
odpłatnie, a w innym Starostwie otrzymał je nieodpłatnie. W związku z powyższym chciałby 
otrzymać informację jak ta sprawa faktycznie wygląda.  
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Kazimierz Józefowski powiedział, że do dnia 15 
czerwca 2004 roku rolnicy byli zobligowani do składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. 
Zaznaczył, ze wie, iż okres składania przedłużono o dwa tygodnie, lecz chciałby dowiedzieć 
się jak ta sytuacja w chwili obecnej wygląda w Powiecie Kościańskim. 
Starosta odpowiadając na pierwsze pytanie radnego Jerzego Dolaty powiedział, że sprawa 
dotyczy procedury związanej z budową krytej pływalni. 15 maja 2004 roku złożono w 
Starostwie Powiatowym w Kościanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Złożony 
wniosek był niekompletny, więc wnioskodawcę poproszono o jego uzupełnienie. Brakujące 
dokumenty dołączono i w dniu 11 czerwca 2004 roku została wydana zgoda na budowę. 
Zaznaczył, że zgodnie z prawem powyższa decyzja powinna być wydana w ciągu 65 dni. W 
związku z tym, iż jest to priorytetowa inwestycja miasta Kościana powyższa decyzja została 
wydana wcześniej i dostarczona wnioskodawcy oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru 
Budowlanego w Kościanie. 
Pan Jerzy Dolata powiedział, ze otrzymał informację, iż były jakieś uchybienia. W związku z 
tym chciałby dowiedzieć się jakie to były uchybienia. 
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Starosta odpowiedział, że w złożonej dokumentacji brakowało załączników oraz były błędy w 
dokumentacji. Po uzupełnieniu dokumentów i wyjaśnieniu wszystkich spraw zostało bez 
zwłoki wydane pozwolenie na budowę. Odpowiadając na drugie pytanie powiedział, że 
musiałby wiedzieć jakie to były dokumenty. Zaznaczył, że za wypisy z ewidencji gruntów są 
pobierane opłaty prawnie przewidziane. Dodał. że do celów szkoleniowych Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymała wypisy z ewidencji gruntów. Nie miały 
one jednak znamion dokumentów. Służyły one do szkolenia rolników w zakresie wypełniania 
wniosków o dopłaty z funduszy unijnych. Rolnicy chcąc mieć dokumenty wydawane przez 
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami muszą ponosić 
określone opłaty.  Odpowiadając na zapytanie Wiceprzewodniczącego Rady powiedział, ze 
sytuacja w Powiecie Kościańskim wygląda dobrze. Działające Punkty Informacji dla 
Rolników oraz osoby tam zatrudnione spełniają swoją rolę pomagając rolnikom w 
wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Sytuacja w Powiecie Kościańskim, na tle 
całego kraju jest bardzo dobra. Ponad 80 % rolników złożyło wnioski. Dodał, że w systemie 
wspierania rolników współpracują ze Starostwem Wójt oraz Burmistrzowie z tereniu Powiatu 
Kościańskiego. Wszyscy chcą, aby rolnicy otrzymali środki finansowe, które im się należą. 
Zaznaczył, że osoby zatrudnione w Punktach Informacji mają dotrzeć do pozostałych 
rolników i przekonać ich do złożenia wymaganego wniosku oraz pomóc im go wypełnić.  
Wobec braku innych pytań Przewodniczący Rady zaproponował przejść do następnego 
punktu obrad. 
 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
8/1 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2003 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2003 rok radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Następnie o zabranie głosu poprosił Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie Pan Zbigniew 
Szewczyk przedstawił sprawozdanie z działalności SP ZOZ w Kościanie wraz ze 
sprawozdaniem finansowym, stanowiące integralną część w/w projektu uchwały. 
Podsumowując swoją wypowiedz powiedział, że strata finansowa SP ZOZ w Kościanie w 
wysokości 1.351.970,39 zł wynika z odpisów amortyzacyjnych wynoszących 1.483.9144,10 
zł. Gdyby nie te odpisy to SP ZOZ w Kościanie uzyskałby zysk wynoszący przeszło 100.000 
zł. Obecnie sprzęt ulega kapitalizacji i należy go odnawiać, ale szpital nie ma na to środków. 
Dodał, że należy zwrócić uwagę, że w porównaniu z rokiem 2002 SP ZOZ w Kościanie miał 
niższe dochody z tytułu podpisania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Mimo, że  
pracownicy SP ZOZ w Kościanie starali się oszczędzać powstała w/w strata.  
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 XVIII/166/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego oraz pokrycia straty Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie za 2003 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu. 
 
8/2 Uchwała w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2003 rok 
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Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2003 rok radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Następnie o zabranie głosu poprosił Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ w 
Kościanie. 
Przewodniczący Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie Pan Andrzej Jęcz poinformował, że informacja o działalności Rady Społecznej 
stanowi integralną część w/w projektu uchwały. Rada Społeczna na swoich 4 posiedzeniach 
na bieżąco analizowała sytuacje finansową SP ZOZ, jego działalność. SP ZOZ w Kościanie 
ma środki na wynagrodzenie, bieżącą działalność oraz na leki dla pacjentów Szpitala. Nie ma 
jednak środków na remonty i inwestycje. W ramach zintegrowanego programu operacyjnego 
rozwoju regionalnego przygotowywany jest wniosek o środki finansowe na utworzenie 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Środki w wysokości 3.000.000 EURO przeznaczone 
na Województwo Wielkopolskie są niewystarczające i nie wiadomo, czy SP ZOZ w 
Kościanie te środki pozyska. Dodał, że na jednym z posiedzeń Rady zobowiązano Dyrekcję 
SP ZOZ w Kościanie do przedstawienia analizy posiadanych nieruchomości. Analiza ma 
zawierać wykaz zbędnych nieruchomości, które mogłyby zostać przeznaczone do sprzedaży, 
co pozwoliłoby na zdobycie dodatkowych środków finansowych. Środki te pozwolą na 
podniesienie standardu świadczonych usług przez SP ZOZ w Kościanie. 
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 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 XVIII/167/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia informacji o 
działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie za 2003 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu. 
 
8/3 Uchwała w sprawie przyjęcie sprawozdania z kontroli okresowej przeprowadzonej w 

Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcie sprawozdania z kontroli okresowej przeprowadzonej w Samodzielnym 
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Następnie powiedział, że kontrola okresowa została przeprowadzona zgodnie z uchwałą Rady 
Powiatu Kościańskiego nr XVI/164/04 z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie 
przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie. Po przeprowadzeniu kontroli sześcioosobowa komisja sporządziła 
protokół i zakończyła kontrolę Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie z dniem 31 maja 2004 roku. Na podstawie protokołu sporządzono sprawozdanie, 
które stanowi integralną część w/w projektu uchwały. Podczas kontroli trzech zakresów 
komisja kontrolująca sformułowała następujące wnioski: 
1. W zakresie gospodarki finansowej: 

1) Nie stosować w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisów, które mogłyby 
utrudnić uczciwą konkurencję. 

2) Na wykonywane świadczenia zdrowotne przez specjalistów sporządzać umowy 
cywilno-prawne. 

3) Rozliczenia ze specjalistami za świadczenia zdrowotne prowadzić zgodnie z 
podpisanymi umowami cywilno-prawnymi. 

2. W zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń: 
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1) Zwiększyć dostępność do usług świadczonych w poradniach: kardiologicznej, 
ortopedycznej i urologicznej. 

3. W zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem: 
1) Doposażyć Laboratorium analityczne w Śmigłu w aparat do badania morfologicznego 

krwi. 
2) Przeanalizować możliwość zakupu karetki przewozowej w miejsce karetek marki 

Polonez (obecny przebieg od 230tys. km do 270tys. km) 
3) Dokonać analizy wyposażenia i wykorzystania wózków inwalidzkich do przewozu 

chorych. 
4) Wprowadzić system szybkiego powiadamiania lekarzy pełniących dyżury w szpitalu. 

Dodał, że po pewnym okresie czasu komisja kontrolująca będzie chciała sprawdzić, czy 
powyższe wnioski są realizowane. Zaznaczył, że niektóre wnioski stawiane były już przy 
wcześniejszych komisjach, gdyż już wtedy stwierdzano pewne uchybienia. Następnie 
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 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 XVIII/168/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcie sprawozdania z 
kontroli okresowej przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 
 
8/4 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kościanie w roku 2003. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kościanie w roku 2003 radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Pani Grażyna Talarczyk 
poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje opiekę nad dzieckiem i 
rodziną. Główny nacisk kładzie na poprawę stanu funkcjonowania rodziny i tworzenie 
dogodnych warunków dla zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych. Najważniejszymi 
zadaniami w tym zakresie są: 
• organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego dla 

rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej 
• rozbudowa sieci placówek wsparcia dziennego 
• zacieśnienie współpracy z innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny 
• opracowywanie i wdrażanie programów: promujących rodzinę oraz wspierających 

rodziców dzieci sprawiających kłopoty wychowawcze 
• propagowanie zastępczych form opieki rodzinnej i pozyskiwanie kandydatów do 

pełnienia tych ról 
• pomoc materialna i opieka nad rodzinami zastępczymi i w wyjątkowych sytuacjach 

umieszczanie dzieci pozbawionych opieki w odpowiednich placówkach opiekuńczo-
wychowawczych 

• usamodzielnienie i pomoc w integracji ze środowiskiem pełnoletnich wychowanków 
opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

W ramach powiatowego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie: 
1. Od grudnia 2001 roku działa rodzina zastępcza pełniąca  zadania pogotowia rodzinnego. 

Do rodziny tej kieruje się dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji 
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życiowej dziecka, nie dłużej niż na 12 miesięcy, chyba, że szczególne okoliczności 
wskazują na potrzebę wydłużenia tego okresu, jednak nie dłużej niż o dalsze 3 miesiące. 
W trakcie 2003 roku przebywało w pogotowiu 7 dzieci z czego 2 dzieci trafiła do adopcji. 
W  chwili obecnej  przebywa w pogotowiu rodzinnym  2 dzieci. 

2. Działa 5 placówek wsparcia dziennego – świetlice, które mają za zadanie wspieranie 
rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji oraz pomoc rodzinie i dzieciom 
sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub 
uzależnieniami. Są to: 
a) Placówka Wsparcia Dziennego przy PCPR 
b) Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego prowadzona przez 

stowarzyszenie „Dać Pomoc” w Kościanie 
c) Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego prowadzona przez 

stowarzyszenie „Jesteśmy wśród Was” w Kościanie 
d) Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego prowadzona przez 

stowarzyszenie „Jantar” w Racocie 
e) Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego prowadzona przez OSP w 

Krzywiniu. 
3. Od grudnia 2002 r. działa mieszkanie chronione dla pełnoletnich wychowanków rodzin 

zastępczych, domów dziecka. W mieszkaniu zamieszkuje 4 wychowanków rodzin 
zastępczych i  Rodzinnego Domu Dziecka.  Jest to młodzież pełnoletnia ucząca się, a 2 
osoby również pracują. 

4. Od września 2003 r., w wyniku realizacji kolejnego programu finansowanego przez 
Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej oraz Starostwo, uruchomiony został 
Zespół Wsparcia Rodziny  w ramach, którego działa bezpłatnie poradnictwo 
specjalistyczne oraz terapia rodzinna. 

5. Od grudnia 2003 r. Punkt Pomocy Żywnościowej – finansowany przez Starostwo oraz 
wspomagany przez sponsorów – dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej. 

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem 
usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej oraz, w imieniu Starosty, 
gospodaruje środkami finansowymi PFRON. W roku 2002 na rehabilitację społeczną osób 
niepełnosprawnych przeznaczono środki w wysokości 483.037 zł, a w 2003 roku   811.918 zł. 
Dodała, że w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat wszystkie miejsca są 
zajęte. Na umieszczenie w DPS w Mościszkach czekają 4 osoby, a w DPS w Jarogniewicach 
1 osoba. 
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 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 XVIII/169/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2003 została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
8/5 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji programu z zakresu pomocy społecznej 

„Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej”. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia do realizacji programu z zakresu pomocy społecznej „Utworzenie Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej” radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
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Starosta poinformował, że zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej rada powiatu na 
podstawie  wykazu  potrzeb w zakresie pomocy społecznej, przedstawionego przez  
kierownika  powiatowego  centrum  pomocy rodzinie opracowuje i wykonuje lokalne 
programy pomocy społecznej. PCPR w Kościanie wychodząc naprzeciw współczesnym 
problemom społecznym opracowało program pod nazwą  - “Utworzenie Ośrodka  Interwencji 
Kryzysowej”. Celem programu jest:  
- wspieranie systemu pomocy dla osób i rodzin z terenu powiatu kościańskiego, 
- zabezpieczenie 8 miejsc krótkiego, bezpiecznego schronienia w sytuacji kryzysowej 

głównie dla ofiar  zagrożonych zjawiskiem przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, 
w szczególności kobiet, matek z dziećmi i kobiet ciężarnych oraz ofiar klęsk żywiołowych 
i zdarzeń losowych. 

Całkowity koszt tego zadania wyniesie 40.000 zł. 30.000 zł powiat otrzyma, w formie dotacji,  
z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Natomiast 10.000 zł pochodzić będzie z budżetu 
powiatu. Ośrodek utworzony zostanie w budynku, w którym znajduje się Punkt Wydawania 
Żywności. 
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 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 XVIII/170/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia do realizacji 
programu z zakresu pomocy społecznej „Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej” 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.  
Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Rady wznowił obrady. 
Na sale obrad nie powrócił radny Paweł Kaczmarek. W dalszej części obrad uczestniczyło 17 
radnych. 
 
8/6 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem 

Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kościańskiego. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla 
Powiatu Kościańskiego radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Inspektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Pan Robert Grzemski 
poinformował, że wykonując ustawowy obowiązek wynikający z zapisu art. 17 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. o odpadach Zarząd Powiatu Kościańskiego sporządził projekty Programu Ochrony 
Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kościańskiego. Odpowiadają one 
wymogom stawianym tego typu opracowaniom wynikającym z ustawowych zapisów. 
Sporządzone projekty są zgodne z opracowanymi programami i planami wyższego szczebla i 
polityką ekologiczną państwa. Przygotowane projekty zostały pozytywnie zaopiniowane 
przez organy wykonawcze wszystkich gmin wchodzących w skład Powiatu Kościańskiego 
oraz Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Uwagi zgłoszone przez te podmioty zostały 
przez autorów uwzględnione w treści wersji ostatecznej ww. opracowań. Opracowane 
projekty "Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu 
Kościańskiego" w szczególności: 
• umożliwią realizację Polityki Ekologicznej Państwa oraz Programu Ochrony Środowiska 

Województwa Wielkopolskiego 
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• określają aktualny stan środowiska w Powiecie Kościańskim 
• określają cele i priorytety ekologiczne do realizacji 
• określają rodzaj i harmonogram działań proekologicznych 
• określają środki niezbędne do osiągnięcia przyjętych celów, w tym mechanizmy prawno-

ekonomiczne i środki finansowe 
• pozwolą na efektywne zarządzanie ochroną środowiska i zapewni niezbędną koordynację 

działań podejmowanych w tym zakresie na poszczególnych szczeblach administracji 
samorządowej 

• umożliwią realizację zasady zrównoważonego rozwoju, która przewiduje harmonizację 
rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów środowiskowych. 

Wyznaczone cele i kierunki działań, jakie należy podjąć w zakresie ochrony środowiska 
przedstawione zostały w harmonogramie krótkoterminowym na lata 2004-2007 i 
długoterminowym na lata 2008-2011, będącym odzwierciedleniem polityki ekologicznej 
powiatu. Dodał, że uchwalony w takim kształcie Program Ochrony Środowiska i Plan 
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kościańskiego będzie dokumentem strategicznym 
wykorzystywanym przez samorząd tut. Powiatu  jako instrument zarządzania środowiskiem. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.  
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak 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 XVIII/171/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Programu 
Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kościańskiego 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr10 do niniejszego protokołu. 
 
8/7 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 14 
czerwca 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) Pismem nr ST3-4822-4/2004 z dnia 22.04.2004 r. Minister Finansów powiadomił o 

przyznaniu Powiatowi Kościańskiemu ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwoty 
126.468 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu po zmianie systemu 
finansowania zadań pomocy społecznej w zakresie organizowania opieki w rodzinach 
zastępczych. Po stronie wydatków środki zostają zapisane w rozdziale 85204 – Rodziny 
zastępcze. Natomiast kwota 70.000 zł, wcześniej zaplanowana ze środków własnych na 
finansowanie rodzin zastępczych, zostaje przeniesiona do rezerwy ogólnej. 

2) W związku z podjęciem zadania pn. „Likwidacja kotłowni węglowej i budowa kotłowni 
gazowej dla budynku Przychodni Rejonowej w Śmiglu, przy ul. Skarżyńskiego 6 wraz ze 
zmianą systemu grzewczego na gazowy w lokalu mieszkalnym Starostwa Powiatowego 
zlokalizowanym w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego 4” z rezerwy ogólnej kwota 45.000 zł 
zostaje zapisana w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa 
powiatowe, §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Łączna wartość 
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planowanej inwestycji wyniesie ok. 80.000 zł. Powiat Kościański otrzymał na zadanie 
promesę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu w wysokości 35.000 zł. W budżecie powiatu po stronie przychodów 
w formie pożyczki zapisana jest kwota 75.000 zł. Po przeanalizowaniu przewidywanych 
kosztów planowanych inwestycji, kwota 75.000 zł stanowi zakładaną sumę promes na 
pożyczki z WFOŚiGW. W rezultacie przychody z pożyczek w budżecie powiatu wynoszą 
odpowiednio: 40.000 zł na przebudowę kotłowni przy ul. Gostyńskiej w Kościanie i 
35.000 zł na przebudowę kotłowni przy ul. Skarżyńskiego w Śmiglu. 

3) Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 700 – 
Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w 
wysokości 37.460 zł. Środki dotyczą administrowania nieruchomością położoną w Śmiglu 
przy ul. Skarżyńskiego 6. 

4) W wyniku zwiększenia dochodów własnych powiatu nadwyżka w wysokości 31.630zł, po 
stronie wydatków zostaje zapisana w rezerwie ogólnej. Zwiększone dochody dotyczą 
m.in.:  
- kwota 6.535 zł – dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w 
jednostkach organizacyjnych podległych powiatowi kościańskiemu, 

- kwota 12.944 zł – dochody z najmu pokoi gościnnych i wyżywienia w pałacu w 
Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach, 

- kwota 10.830 zł – ponadplanowe dochody wypracowane przez Dom Pomocy 
Społecznej w Jarogniewicach z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek 
bankowych. 

5) Na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Nietążkowie dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków środków 
specjalnych. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe 
środki pozyskane z darowizn i odsetek od środków zgromadzonych na rachunku 
bankowym, zostają przeznaczone na utrzymanie stajni. Natomiast w dziale 854 – 
Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, zwiększone 
dochody z tytułu wynajmu internatu zostały przeznaczone na pokrycie wydatków 
związanych z obsługą obozu zimowego i zawodów sportowych. Łącznie przychody i 
wydatki środków specjalnych rosną o kwotę 2.840 zł. 

6) Na wniosek Dyrektora ZSP w Kościanie zmianie ulega załącznik nr 9 do uchwały 
budżetowej „Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2004 rok”. 
Konieczność dokonania zmian wynika z osiągnięcia zwiększonych przychodów o kwotę 
7.000 zł z tytułu wykonania zwiększonej ilości usług. Po stronie wydatków zwiększony 
został § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000 zł oraz § 4530 Podatek od 
towarów i usług o kwotę 145 zł. Ponadto zmniejszono wydatki w § 4410 Podróże 
służbowe krajowe o kwotę 145 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 i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.  
Radny Jerzy Dolata zainteresował się, czy kwot 37.460 zł na administrowania 
nieruchomością położoną w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego 6 związana jest z kosztami 
eksploatacyjnymi, czy kasztami związanymi z najęciem zarządcy.   
Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że zarządcą jest Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami, a kwota 37.460 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów 
eksploatacji. 
Pan Jerzy Dolata powiedział, że ma również pytanie związane z podjęciem zadania pn. 
„Likwidacja kotłowni węglowej i budowa kotłowni gazowej dla budynku Przychodni 
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Rejonowej w Śmiglu, przy ul. Skarżyńskiego 6 wraz ze zmianą systemu grzewczego na 
gazowy w lokalu mieszkalnym Starostwa Powiatowego zlokalizowanym w Śmiglu przy ul. 
Skarżyńskiego 4”.  Zainteresował się, czy pokuszono się o wyliczenie, ocenę innych prac 
związanych z oszczędzaniem na energii cieplnej. W tym przypadku zastępuje się jedno źródło 
ciepła innym źródłem ciepła. Tylko emisja szkodliwych czynników się zmniejszy i nic 
więcej. Zainteresował się, czy poza wymianą źródła zasilania uwzględnione są inne czynności 
związane z oszczędnością energii cieplnej. 
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pan Andrzej Przybyła powiedział, że prace remontowe 
związane z wymianą kotłowni węglowej na gazową są dofinansowywane w formie pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz ten, na 
dzień dzisiejszy nie przekazuje środków na zadanie termoizolacyjne obiektów. Prowadzone 
pracę będą miały wyeliminować piece węglowe, pobudować w przypadku Śmigla nową 
kotłownię z pozostawieniem obecnej instalacji centralnego ogrzewania. Zmienione zostaną 
zawory. Natomiast modernizacja systemu ogrzewania w budynku na ul. Gostyńskiej w 
Kościanie związana będzie z budową nowej kotłowni gazowej, łącznie z wymianą instalacji 
centralnego ogrzewania. Dodał, że w budynku ul. Gostyńskiej zostały już wymienione okna. 
Następnie powiedział, że pobudowana kotłownia w ZSP w Kościanie nie była zgrana z 
wymianą okien. Część okien wymieniono, lecz nie wszystkie. Są one wymieniane 
sukcesywnie. Podobnie było w ZSS w Kościanie, gdzie wybudowano kotłownie gazową, a 
potem sukcesywnie wymieniano okna.  
Pan Jerzy Dolata stwierdził, że są to pozorne oszczędności, ponieważ ilość ciepła pozostaje 
taka sama. Przyznał, że przy wymianie okien uzyskuje się pewne oszczędności. Następnie 
zgłosił wniosek w sprawie opracowania planu modernizacji obiektów pod kątem wymiany 
okien, termoizolacji i wymiany kotłowni. Stwierdził, że wymiana kotłowni przy dalszej 
modernizacji obiektu na pewno da pewne oszczędności. 
Pan Andrzej Przybyła powiedział, że dokumentacje przygotowywane na kotłownie są 
opracowywane w oparciu o współczynniki techniczne, które odbiegają od norm, które 
faktycznie istnieją. One wybiegają do przodu i nie ma przewymiarowania mocy. 
Doświadczenia po I kwartale okresu zimowego w ZSP w Kościanie potwierdzają, że są 
wymierne oszczędności finansowe w porównaniu do kosztów ogrzewania z cieplika. Dodał, 
że Zarząd wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
o uzyskanie środków na przebudowę zasilania w DPS w Mościszkach z termoizolacją 
budynku. Fundusz w tym roku ani jednego wniosku o dofinansowanie tych prac termo 
modernizacyjnych nie rozpatrzył pozytywnie. Wszystkie te wnioski zostały odrzucone. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski powiedział, że 
Komisja na swoich posiedzeniach zawsze zajmuje się analizą różnych kosztów. Komisja 
przeanalizowała w miesiącu marcu koszty ogrzewania za miesiąc grudzień 2003 r. i styczeń 
2004 r. Analiza była porównawcza i ukazała obraz jakie są koszty ogrzewania. Okazuje się, 
ze zmiana systemu grzewczego w ZSP w Kościanie dała pewne wymierne oszczędności 
finansowe. 
Pan Jerzy Dolata stwierdził, ze są to dwie różne rzeczy, o których się mówi. Dodał, że on 
mówi o analizie całego obiektu, a nie analizie kosztów.             
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
przyjęciem autopoprawki Zarządu Powiatu Kościańskiego. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 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 17 radnych, uchwała nr XVIII/172/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr 
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XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2004 
rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
8/8 Uchwała w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie 

zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, 
sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do 
sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej 
rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch poinformowała, że zmiana ustawy o finansach 
publicznych  w art. 118  określiła nowe zasady udzielania dotacji z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie 
działających celu osiągnięcia zysku. Ogólna norma prawna w tym zakresie zawarta jest w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 
sytuacji, w której zlecenie dotyczy zadania nie ujętego w katalogu  zadań określonych ustawą 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 118 ust. 2  ustawy o finansach 
publicznych nałożył na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek 
określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu 
kontroli wykonywania zleconego zadania w drodze uchwały organu stanowiącego JST. W 
związku z powyższym przygotowano niniejszy projekt 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. 
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XVIII/173/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie określenia trybu 
postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów 
publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu 
kontroli wykonywania zleconego zadania została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr12 do niniejszego protokołu. 
 
8/9 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu 

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005 radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 
Starosta zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Powiatu rocznego projektu planu 
finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 
który do zatwierdzenia przedkładany jest, za pośrednictwem Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego, Głównemu Geodecie Kraju do dnia 15 czerwca. Powiedział, ze 
przychodami funduszu są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i 
budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności 
związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci 
uzbrojenia terenu, a także inne wpływy. Środki przeznaczane są na uzupełnienie środków 
budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem 
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państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenia 
lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu. Dodał, że wydatki ujęte w rocznych planach 
finansowych funduszy powinny być dokonywane w granicach kwot określonych w planach, z 
uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień, zgodnie z planowanym 
przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, w ramach posiadanych środków finansowych, 
obejmujących bieżące przychody i pozostałości środków z okresów poprzednich. Zaznaczył, 
że dokonywanie zmian w planie przychodów jest niedozwolone. Natomiast przeniesienia 
wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu mogą być dokonywane, przez starostę, 
po uzyskaniu zgody Ministra Infrastruktury. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.  
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak 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 XVIII/174/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu 
finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 
na rok 2005 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 
protokołu. 
 
8/10 Uchwała w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu udzielania stypendium 

Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z powiatu kościańskiego. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu udzielania stypendium Starosty 
Kościańskiego dla uczniów i studentów z powiatu kościańskiego radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta Pan Michał Jurga poinformował, że w celu ułatwienia posługiwania się 
regulaminem, który był kilkakrotnie zmieniany przygotowano projekt uchwały dot. przyjęcia 
jednolitego tekstu Regulaminu. Tekst ten usprawni posługiwanie się w/w Regulaminem. 
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 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 XVIII/175/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu 
Regulaminu udzielania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z 
powiatu kościańskiego została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do 
niniejszego protokołu. 
 
8/11 Uchwała w sprawie przejęcia przez powiat kościański zadania gminy Krzywiń 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 Krzywiń w zakresie edukacji 
publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu gimnazjum z oddziałami 
przysposabiającymi do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie 
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radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego 
projektu uchwały. 
Wicestarosta Pan Michał Jurga poinformował, że ten projekt oraz trzy następne dotyczą 
podobnej sprawy. W związku z powyższym w tym miejscu omówi wszystkie cztery projekty 
uchwał. Powiedział, że zgodnie z art. 5 ust. 5b ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że 
jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły oraz placówki, których 
prowadzenie nie należy do ich zadań własnych,  po zawarciu porozumienia z jednostką 
samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest 
zadaniem własnym. Rada Miejska Krzywinia, Śmigla, Kościana oraz Rada Gminna Kościana  
postanowiły o powierzeniu Powiatowi Kościańskiemu  zadania polegającego na założeniu  z 
dniem 1 września 2004 roku i prowadzeniu Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do 
pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie. Jednocześnie uchwałą 
Rady upoważniły swoich Burmistrzów oraz Wójta do zawarcia z Zarządem Powiatu 
Kościańskiego porozumienia, którego istotnym elementem będzie zobowiązanie Gmin do 
przekazania Powiatowi Kościańskiemu środków na realizację tego zadania w okresie od 
września do grudnia 2004 roku. Od 1 stycznia 2005 roku Powiat będzie otrzymywał 
subwencję oświatową na uczniów uczęszczających do w/w Gimnazjum. Dodał, że Rada 
Gminy Czempiń uchwałę w powyższej sprawie podejmie na następnej sesji. Wtedy też 
zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego o przejęciu zadania od 
Gminy Czempiń oraz o utworzeniu w ZSP w Kościanie Gimnazjum z oddziałami 
przysposabiającymi do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały oraz trzy następne i wnosi 
o ich 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 XVIII/176/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie przejęcia przez powiat 
kościański zadania gminy Krzywiń 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 nr15 do niniejszego protokołu. 
 
8/12 Uchwała w sprawie przejęcia przez powiat kościański zadania gminy Śmigiel 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 Śmigiel w zakresie edukacji 
publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu gimnazjum z oddziałami 
przysposabiającymi do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie 
radni otrzymali w materiałach do sesji. 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 17 radnych, uchwała nr XVIII/177/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie przejęcia przez powiat 
kościański zadania gminy Śmigiel 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 16 do niniejszego protokołu. 
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8/13 Uchwała w sprawie przejęcia przez powiat kościański zadania miasta Kościana 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 miasta Kościana w zakresie edukacji 
publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu gimnazjum z oddziałami 
przysposabiającymi do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie 
radni otrzymali w materiałach do sesji. 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 17 radnych, uchwała nr XVIII/178/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie przejęcia przez powiat 
kościański zadania miasta Kościana 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 17 do niniejszego protokołu. 
 
8/14 Uchwała w sprawie przejęcia przez powiat kościański zadania gminy Kościan 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 Kościan w zakresie edukacji 
publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu gimnazjum z oddziałami 
przysposabiającymi do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie 
radni otrzymali w materiałach do sesji. 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 17 radnych, uchwała nr XVIII/179/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie przejęcia przez powiat 
kościański zadania gminy Kościan 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 18 do niniejszego protokołu. 
 
8/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na 2004 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 
rok radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego 
projektu uchwały. 
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Mirosława Mueller poinformowała, że w 
związku z chorobą pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku w Starostwie 
Powiatowym w Kościanie Komisja postanowiła zmienić kolejność przeprowadzanych 
kontroli i wnosi o ich zatwierdzenie przez Radę Powiatu. 
Przewodniczący Rady dodał, że wcześniej odbędzie się kontrola w Biurze Rady Starostwa 
Powiatowego w Kościanie. Następnie zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem 
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uchwały. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej 
uchwały.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XVIII/180/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 rok została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 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. 
 
Wobec braku innych wniosków i oświadczeń radnych Przewodniczący Rady zaproponował 
przejść do następnego punktu obrad.   
 
11. Zakończenie. 

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

 
 

Przewodniczący Rady 
 

Edward Strzymiński 
Protokolant: 
Łukasz Postaremczak 
 
Joanna Napierała 
 
 
 


