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 PROTOKÓŁ NR XX/04 
 
z XX sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 3 sierpnia 2004 r. w sali 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 do 
19.45. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
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 XX 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 XIX 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. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach i Domu Pomocy 

Społecznej w Mościszkach oraz stanie realizacji programów naprawczych. 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:  

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

2) zmiany uchwały nr XIII/129/03 z dnia 30.12.2003 roku w sprawie zestawienia 
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na 2004 rok zmienionej uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego nr XVI/162/04 
z dnia 27.04.2004 roku, 

3) udzielenia pomocy finansowej gminie Śmigiel, 
4) udzielenia pomocy finansowej gminie Śmigiel na zadania drogowe, 
5) przyjęcia darowizny pieniężnej na rzecz powiatu, 
6) przyjęcia pomocy finansowej w 2004 roku, 
7) zmiany uchwały nr XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie budżetu 

powiatu kościańskiego na 2004 rok, 
8) przystąpienia do opracowania w ramach działania 2.2. „Wyrównywanie szans 

edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu stypendialnego dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański, 
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9) przystąpienia do opracowania w ramach działania 2.2. „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu stypendialnego dla studentów z 
powiatu kościańskiego, 

10) określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za 
pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, 

11) organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu 
chronionym, 

12) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 
2004 roku, 

13) zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr XIX/129/2000 z dnia 20 czerwca 
2000 roku w sprawie zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, 

14) wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie przy ul. Szpitalnej 7. 

10. Odpowiedzi na zapytania. 
11. Wnioski i oświadczenia radnych. 
12. Zakończenie sesji. 
 
3. Przyjęcie protokółu z XIX sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z XIX 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 XIX 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.  
Radna Mirosława Mueller zainteresowała się, czy uchwały nr: 
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• 78/257/04 w sprawie zmiany Uchwały Nr 59/198/04 Zarządu Powiatu Kościańskiego z 
dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia podziału środków budżetowych na rok 
2004 na realizację zadań powiatu kościańskiego w dziedzinie promocji i rozwoju powiatu 
kościańskiego, 

• 78/258/04 w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2004 oraz częściowego 
rozdysponowania rezerw, 

w części dotyczącej środków finansowych na wydanie publikacji „Wierni Niepodległej 
(Materiały z Sesji Popularno-Naukowych w Kościanie)” oraz sfinansowanie nagród dla 
uczestników „Jarmarku Soplicowskiego” w Cichowie związane są z dwoma różnymi 
kwotami, które zostały przeznaczone na powyższe zadania. 
Starosta odpowiedział, że są to kwoty dofinansowania tych zadań. W pierwszej uchwale 
dokonano podziału środków przeznaczonych na promocję na poszczególne zadania. 
Natomiast uchwałą wprowadzającą zmiany do budżetu zabezpieczono środki na ich 
realizację.   
Radny Karol Malicki powiedział, że chciały otrzymać więcej informacji związanych z 
rozdysponowaniem rezerwy celowej na zadania inwestycyjne na drogach: 
• w wysokości 250.000 zł (uchwała nr 78/258/04), 
• w wysokości 50.000 zł (uchwała nr 79/262/04), 
• w wysokości 35.000 zł (uchwała nr 82/268/04). 
Starosta poinformował, że w uchwale nr 79/262/04 rozdysponowano rezerwę celową na 
zadania inwestycyjne w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na zadania, które wykonane 
zostaną na drogach powiatowych Bielewo – Bieżyń oraz Wydorowo – Sierpowo. W trakcie 
prowadzenia prac na tych drogach okazało się, że muszą zostać wykonane pewne prace 
dodatkowe, które wyniknęły z sytuacji, których nie można było przewidzieć wcześniej. Prace 
te są również związane z pewnymi oczekiwaniami mieszkańców, co do standardów, które 
zostały ustanowione w dokumentacji technicznej. W związku z powyższym, po spotkaniach z 
mieszkańcami Bieżynia i Sierpowa Zarząd postanowił wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i 
przeznaczyć kwotę 50.000 zł na dodatkowe zadania związane z układaniem chodnika, 
krawężnika, odwodnieniem pasa drogowego. Po zakończeniu realizacji drogi Bielewo – 
Bieżyń odbyło się spotkanie z mieszkańcami Sierpowa, w którym uczestniczył Burmistrz 
Śmigla. Na tym spotkaniu poproszono Zarząd Powiatu o położenie chodnika. Na ten cel 
gmina Śmigiel chce przeznaczyć 10.000 zł. W budżecie gminy Śmigiel zapisano, iż są to 
środki przeznaczone na tą wieś. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 45.000 zł. Stąd 
dodatkowo Zarząd, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, podjął decyzję o 
dofinansowaniu budowy tego chodnika. W ostateczności doprowadzi to do tego, że droga 
będzie kompletna z krawężnikami i chodnikiem oraz systemem odwodnienia. W ten sposób 
podniesiono standard tej drogi. Dwukrotnie Zarząd podejmował decyzje związane z 
dofinansowaniem dodatkowych zadań na tych drogach. Natomiast środki w wysokości 
250.000 zł zostały przeznaczone na realizacje przedsięwzięć przygotowujących projekt w 
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przypomniał, że na 
ostatniej sesji Rada przyjmowała kwotę 400.000 zł, która jest przeznaczona na przygotowanie 
wniosku do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na 
modernizację dróg na terenie Powiatu Kościańskiego. W ten sposób zostaną sfinansowane 
wszystkie działania geodezyjne, dokumentacja techniczna oraz inne opracowania, które są 
niezbędne do złożenia wniosku, tj. plan rozwoju lokalnego, studium wykonalności, raport 
oddziaływania na środowisko. Było to przesunięcie środków z rezerwy w wysokości 250.000 
zł, aby można było wdrożyć procedury związane z realizacją tego przedsięwzięcia. Procedury 
przetargowe na wykonanie dokumentacji geodezyjnej oraz na wykonanie dokumentacji 
projektowej dotyczącej modernizacji i przebudowy dróg powiatowych zostały już 
uruchomione.   
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Radny Karol Malicki stwierdził, że w sprawozdaniu powinna być informacja, że środki w 
wysokości 250.000 zł są przeznaczone na ten cel. Następnie zapytał, czy pozostała kwota 
niezbędna na realizację tego zadania jest zabezpieczona w budżecie powiatu. 
Starosta odpowiedział, że środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie powiatu. Brakujące 
środki w wysokości 250.000 zł przeniesiono z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne. 
Następnie przyznał rację, że w sprawozdaniu powyższa sprawa powinna zostać szerzej 
opisana.  
Radna Mirosława Mueller poprosiła o więcej informacji na temat przeniesień środków 
dokonanych uchwałami nr: 
• 78/258/04 w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2004 oraz częściowego 

rozdysponowania rezerw, gdzie w dziale oświata i wychowanie dokonano przesunięcia 
środków przeznaczonych na remonty w szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański; 
środki w wysokości 94.000 zł przeznaczone w budżecie Zespołu Szkół Specjalnych w 
Kościanie zostały przesunięte na remont klatki schodowej w Liceum Ogólnokształcącym 
w Śmiglu (24.000 zł) oraz na remont w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie 
(130.000 zł). 

• 81/266/04 w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2004 oraz częściowego 
rozdysponowania rezerw zainteresowała się zmianami w budżecie, gdzie dokonano 
częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na zadania oświatowe w kwocie 95.000 
zł z przeznaczeniem na wyposażenie pracownik komputerowej w LO w Śmiglu – 15.000 
zł oraz wymianę okien w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie – 80.000 zł.  

Wicestarosta Pan Michał Jurga stwierdził, że w sprawozdaniu brakuje zapisu „do 130.000 zł”.  
Poinformował, że Zarząd znaczne kwoty przeznacza na remonty i modernizację szkół. 
Występując z dwoma wnioskami do Ministerstwa Edukacji i Sportu w sprawie przyznania 
środków w ramach 1 % rezerwy subwencji oświatowej na remonty szkół i placówek 
oświatowych. Starając się o te środki należy w budżecie pokazać, iż ma się 50 % środków na 
ten cel. Jeden wniosek dotyczył wymiany okien oraz instalacji elektrycznej w Zespole Szkół 
Specjalnych w Kościanie za kwotę 202.000 zł, więc powiat w swoim budżecie musiał 
wykazać kwotę 101.000 zł. Drugi wniosek dotyczył remontu w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kościanie polegającego na malowaniu starej części budynku po 
remoncie instalacji grzewczej, wymianie posadzek oraz wymiana tzw. przeszklenia. 
Zaznaczył, że wszystkie konieczne prace remontowe wynikają z decyzji inspekcji sanitarnych 
oraz decyzji straży pożarnej. Z kwoty w wysokości 101.000 zł zapisanej na Zespół Szkół 
Specjalnych Zarząd przesunął kwotę 94.000 zł, by rozpocząć remont w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych, gdzie wartość robót ma wynieść 145.000 zł. W budżecie powiatu 
należało wykazać 75.000 zł. 15.000 zł było przeznaczone na remonty w tej szkole, a 60.000 zł 
zapisano na remonty w Starostwie. W związku z powyższym z puli wskazywanej w ZSS w 
Kościanie Zarząd dołożył 70.000 zł do kwoty 130.000 zł. Taki jest kosztorys tego zadania. 
Zarząd tak postąpił, ponieważ nie mógł się doczekać decyzji z Ministerstwa, czy będą te 
środki, czy nie. Zarząd musiał podjąć jakąś decyzję, aby móc rozpocząć działania remontowe 
w ZSP w Kościanie. W momencie otrzymania informacji, iż Ministerstwo Edukacji przyznało 
Powiatowi Kościańskiemu na remonty w szkołach kwotę w wysokości 75.000 zł Zarząd mógł 
przystąpić do realizacji zadania w ZSS w Kościanie i przekazać 80.000 zł na wymianę okien. 
Dodatkowo, zgodnie z decyzją straży pożarnej. Zarząd Powiatu przeznaczył środki w 
wysokości 24.000 zł na remont klatki schodowej oraz 15.000 zł na salę komputerową w 
Liceum Ogólnokształcącym w Śmiglu. Zaznaczył, że Liceum w Śmiglu otrzymało pełną 
pracownię multimedialną dwudziestostanowiskową. Organ prowadzący musi uczestniczyć w 
kosztach zakupu mebli, przyłączy oraz szkolenia kadr. Pewne przesunięcia musiały zostać 
dokonane, aby nie tracić czasu. Zarząd spodziewał się 160.000 zł lub 170.000 zł. Kwota ta 
jest jednak niższa i wynosi 75.000 zł. W związku z powyższym Zarząd zdecydował się na 
przeprowadzenie remontu w ZSS w Kościanie związanego z wymianą okien. Pozostałe prace 
będą wykonane w ramach możliwości finansowych powiatu.  
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Pani Mirosława Mueller stwierdziła, że przedstawiona informacja jest wyczerpująca.    
Starosta stwierdził, że Wicestarosta przedstawił informacje związane z przesunięciami w 
budżecie. Najważniejszą jednak sprawą jest to, że będą lub są prowadzone 3 zadania 
modernizacyjne w obiektach szkolnych: 
• w ZSP w Kościanie prowadzony jest remont polegający na odnowieniu wszystkich 

ciągów komunikacyjnych, 
• w ZSS w Kościanie wymieniane będą okna, 
• w LO w Śmiglu wymiana będzie klatka schodowa. 
Dodatkowo prowadzony jest remont auli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Nietążkowie. Przedstawione liczby wskazują na dokonane przesunięcia w budżecie, gdyż 
ogłaszając przetarg na realizację określonego zadania należy mieć zabezpieczone środki na 
ten cel. Planując przedsięwzięcie i mając pewność, iż środki na realizację danego zadania 
będą można dokonać pewnych przesunięć w budżecie. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad. 
 
7. Zapytania radnych. 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radych, czy są pytania?  
Radny Jerzy Dolata odczytał pismo Przewodniczącego Rady Osiedla „Wolności” Pana 
Zdzisława Szłapki, które zostało skierowane do Starosty Kościańskiego za pośrednictwem 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana. W piśmie zarzucono, że Osiedle „Wolności” 
jest brudne i nie sprzątane. Ponadto nie ma oznakowania poziomego. W związku z 
powyższym zainteresował się, czy powyższe pismo otrzymał Starosta Kościański. Ponadto 
poprosił na piśmie o ustosunkowanie się do powyższej sprawy.  
Starosta stwierdził, że jest to dość osobliwa droga przekazania powyższego pisma za 
pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana. Poinformował, że drogi 
powiatowe w mieście Kościanie zostały przekazane Powiatowi Kościańskiemu z dniem 1 
marca 2004 roku. W celu utrzymania porządku na tych drogach zostało zatrudnionych 5 
pracowników w ramach Funduszu Pracy. Osoby te wykonują zadania związane z 
utrzymaniem czystości na tych ulicach. Są one sprzątane na bieżąco, podobnie jest z 
obcinaniem gałęzi oraz pielęgnacją zieleni. Stwierdził, że trudno mu jest powiedzieć, jakie są 
konkretne powody skierowania tego pisma. Zaznaczył, że ZDP w Kościanie miał 
skontaktować się z Przewodniczącym Rady Osiedlowej i sprawdzić tą sprawę. Dodał, że 
osobiście nie widzi bałaganu na drogach powiatowych w mieście Kościanie. Dziwi go 
również fakt, iż stwierdza się, że tylko jedno osiedle, które jest brudne. 
Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie Pan Janusz Matyśkiewicz 
powiedział, że Osiedle „Wolności” jest sprzątane przez brygadę jeden raz w tygodniu.  
Radny Jerzy Dolata stwierdził, że być może tak jest. Jednak nie ma oznakowania poziomego. 
Stwierdził, że należy je wymalować.  
Radna Mirosława Mueller przypomniała, że na ostatniej sesji poruszyła sprawę malowania 
pasów na drogach w mieście Kościanie. Miało to być zrobione w najbliższym czasie.  
Pan Janusz Matyśkiewicz poinformował, że malowanie dróg rozpocznie się w następnym 
tygodniu. 
Starosta poinformował, że Zarząd przedstawił Burmistrzowi Miasta Kościana Panu Jerzemu 
Bartkowiakowi projekt zagospodarowania i modernizacji głównej drogi przebiegającej od ul. 
Śmigielskiej do ronda przy dworcu. Przedstawiając tą koncepcję Zarząd chciał zrobić nową 
nawierzchnię, zbudować rondo przy ul. Wielichowskiej, wprowadzić nową organizację ruchu, 
stworzyć dogodny sposób przejścia pieszych przez ulicę, naprawić chodniki, wymienić 
lampy. Rozmowy z Burmistrzem Miasta Kościana były prowadzone przez około 2 miesiące. 
Odpowiedź miała zostać udzielona do końca czerwca. Burmistrz Miasta Kościana 
odpowiedział, że nie ma pieniędzy w budżecie i nie może pieniędzy przeznaczyć na wsparcie 
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tych działań. W związku z tym ze względu na koszt, około 400.000 zł, i brak możliwości 
sfinansowania tego zadania w całości z budżetu powiatu Zarząd zmuszony został do 
dokonania pewnej korekty oraz opracować zmianę organizacji ruchu. Z-ca Dyrektora ZDP w 
Kościanie projekt zmiany organizacji ruchu przygotował. Projekt został zaopiniowany przez 
Burmistrza Miasta Kościana, Komendę Powiatowej Policji w Kościanie. Po jej ostatecznym 
zatwierdzeniu, co zostało dokonane, oznakowania poziome zostaną w najbliższym czasie 
wymalowane. Ograniczenie prac będzie polegało na zrezygnowaniu z pewnych elementów. 
Mimo to będzie to dobrze wykonane i zostanie pozytywnie przyjęte przez mieszkańców 
Kościana. Na trudnej krzyżówce przy ul. Wielichowskiej zostanie wybudowane rondo. Jest to 
już zatwierdzone przez wszystkich zainteresowanych. Rondo to pozwoli na lepszą organizację 
ruchu na tym ciągu ulic. Oznakowania poziome będą realizowane na innych drogach 
powiatowych w mieście Kościanie. 
Radny Zbigniew Cichocki ponownie poruszył kwestię oznakowania skrzyżowania ul. 
Grodziskiej, Gostyńskiej, Poznańskiej i Piłsudskiego. 
Wicestarosta wyjaśnił, że powyższe skrzyżowanie jest w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
Nie można na ul. Poznańskiej wydzielić dwóch pasów, gdyż droga ta jest za wąska. Zostanie 
tam wymalowany pas martwy i na pewno wydłuży się kolejka czekających samochodów.   
Przewodniczący Rady wobec braku innych głosów i pytań zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad. 
 
8. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach i Domu Pomocy 

Społecznej w Mościszkach oraz stanie realizacji programów naprawczych. 
 
Przewodniczący Rady powiedział, że radni przed Sesją otrzymali informację o działalności i 
realizacji programów naprawczych w DPS w Mościszkach oraz w DPS w Jarogniewicach. 
Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Powyższa informacja została 
omówiona na posiedzeniach Komisji Spraw Społecznych, które odbyły się w Domu Pomocy 
Społecznej w Mościszkach i Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach. Następnie o 
zabranie głosu poprosił dyrektorów powyższych jednostek. 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach Pani Kinga Merchel powiedziała, że 
informacja o działalności DPS w Mościszkach została przedstawiona w materiale 
przygotowanym dla radnych i skupi się przede wszystkim na realizacji programu 
naprawczego.  Poinformowała, że brak środków nie pozwolił na przygotowanie projektu 
budowlanego. W związku z powyższym przystąpiono do remontu metodą gospodarczą 
wykorzystując środki bieżące oraz środki specjalne w wysokości 55.000 zł. Za powyższą 
kwotę:  
• opracowano wykaz prac niezbędnych do wykonania metodą gospodarczą, 
• zorganizowano nadzór budowlany oraz pozyskano pracowników- bezrobotnych z 

Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych. 
Zaadaptowano również parter pawilonu mieszkalnego do potrzeb osób niepełnosprawnych 
między innymi: wymiana drzwi (pokoje i łazienki), wymiana uszkodzonych podłóg w 
pokojach (2/03). Zadania te wykonali, w ramach środków z Powiatowego Urzędu Pracy w 
Kościanie, bezrobotni. Ponadto w ramach osiągnięcia standardu dotychczas wykonano 
następujące prace:          
1. Wyposażono toalety w pawilonie i niektórych pokojach w uchwyty i krzesełka (2/03). 
2. Wyposażono i odnowiono pomieszczenie do izolacji (3/03). 
3. Wyposażono pokoje od strony południowej w zasłonki (4/04). 
4. Naprawiono armaturę prysznicową w łazienkach i pokojach mieszkalnych (5/04). 
5. Doposażono i wymieniono zużyte meble (4 szafy, wszystkie łóżka poszpitalne i stoliki 

przyłóżkowe (2/05). 
6. Doposażono toalety we wszystkich pokojach w lustra, szafki i półki (3/05). 
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7. Doposażono pomieszczenia rehabilitacji ruchowej (lustro korekcyjne, wałki, podkładki, 
kompresy żelowe, lampy solux) - (4/05). 

8. Wprowadzono regularne szkolenie personelu w zakresie opieki i rehabilitacji (zadanie 
coroczne) – szkoła „opiekun w DPS„ (5 osób). 

9. W trakcie przygotowania – informator o warunkach pobytu w DPS oraz walorach pałacu - 
strona internetowa + BIP (2/06). 

10. Wprowadzono ewidencję odzieży mieszkańców i comiesięczne wykazy odzieży (3/06) - 
regularne uzupełnianie. 

11. Od października 2003 wprowadzono dodatkowy posiłek do wyboru przy utrzymaniu 
istniejącej stawki żywieniowej (Bank Żywności). 

12. Zatrudniono dietetyka do zatwierdzania jadłospisów dekadowych (4/06).  
Występują następujące problemy w realizacji standardu: 
1. Rozłożenie realizacji w czasie ze względu na metodę gospodarczą i szczupłe środki 

(projekt budowlany). 
2. Punkty wymagające większych nakładów finansowych: 

• winda osobowa (8/03) - 110.000 zł, 
• podjazd i schody od strony jeziora, remont tarasów (1/01) – 1.000 zł. 
Stan zdewastowany, ruchome podłoże. 

3. Montaż systemu przyzywowo – alarmowego, przyzywowo - ppoż., obudowa klatek 
zabezpieczenie przed zadymieniem (1/ 04 i 1/05) – 290.000 zł.  

4. Wietrzenie pokoi (3/04) - 2.380 zł. 
5. Sprawa docieplenia ścian i wymiana rynien. 
6. Zatrudnienie personelu. Aktualny wskaźnik 0,52 wymagany 0,7 (zadanie na lata 02, 03, 

04, 05, 06). W sumie należy zatrudnić 19 osób, co pociąga za sobą koszty w wysokości 
602.000 zł restrukturyzacja administracji, dwóch poborowych, stażyści i absolwenci, 
studenci – praktyki studenckie. 

 DPS w Mościszkach prowadzi program oszczędnościowy. Odbyła się restrukturyzacja 
zatrudnienia pracowników administracyjnych. 1 etat został zlikwidowany, a osoba tam 
pracująca, mając odpowiednie kwalifikacje, zatrudniona została na etacie opiekuna. DPS w 
Mościszkach współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Kościanie. 
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Dyrektora DPS w Jarogniewicach. 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach Pan Zbigniew Gordziej powiedział, że 
trudno w tak krótkim czasie powiedzieć o działalności i realizacji programu naprawczego. W 
związku z powyższym skupi się na sprawach najważniejszych związanych z realizacją 
programu naprawczego. W roku 2002 Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję zezwalającą 
Powiatowi Kościańskiemu prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób 
niepełnosprawnych fizycznie do roku 2006. Jest to zezwolenie tymczasowe. Dom Pomocy 
Społecznej w Jarogniewicach realizuje wszystkie zadania wynikające z ustawy o pomocy 
społecznej i rozporządzeń wykonawczych. Zadaniem jest dbałość o zachowanie zdrowia i 
bezpieczeństwa mieszkańców Domu. Dom zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, 
opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego 
standardu oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego 
ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia. Te zadania realizowane są przez 44 
pracowników, w tym 42 osoby na pełen etat, 2 osoby w niepełnym wymiarze czasu. 50 % 
mieszkańców są to osoby z problemami narządów wzroku, a reszta to osoby widzące. 
Mieszkańcy pochodzą w większości obszaru Wielkopolski. Obecnie w Domu Pomocy 
Społecznej w Jarogniewicach przebywa obecnie 67 osób, w tym 33 kobiety i 34 mężczyzn. 
Następnie przystąpił do omawiania realizacji programu naprawczego, który ma na celu 
osiągniecie określonych standardów. Program został przyjęty przez Zarząd Powiatu 
Kościańskiego w styczniu 2003 roku. Zaznaczył, ze w jego ocenie ten program jest trudny do 
zrealizowania ze względu na wartości finansowe oraz brak środków. W ramach programu 
wykonano następujące prace: 
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1. W pałacu – BETANIA: 
• rozgęszczono pałac poprzez zlikwidowanie 6-ciu łóżek, co zwiększyło powierzchnię 

mieszkalną o 0,6 m2 na jednego mieszkańca,  
• pomieszczenie magazynowe z pałacu przeniesiono do oficyny północnej, uzyskano w 

ten sposób 2 pokoje, które kosztem własnym przekształcono na mieszkania dwu- i 
trzyosobowe, 

• wyremontowano ubikację dla osób niepełnosprawnych w pałacu – 5 080,00 zł, 
• wykonano konserwację dachu pałacowego środkiem niepalnym Fobos–M-2– 4 535,00 

zł, 
• wygospodarowano pomieszczenie na piętrze w pałacu na jadalnię dla mieszkańców. 

2. W pawilonie mieszkalno-rehabilitacyjnym – NEFESZ oraz pawilonie mieszkalnym 
SILOAM: 
• zagospodarowano pomieszczenia parteru pawilonu mieszkalno – rehabilitacyjnego na 

potrzeby mieszkańców, wygospodarowano 4 pokoje jednoosobowe, 3 pokoje 
dwuosobowe, jedno pomieszczenie wykorzystano na salę gimnastyczną w celu 
usprawnienia fizycznego mieszkańców, 

• przystosowano do standardu węzły sanitarne w pawilonie mieszkalno – 
rehabilitacyjnym tj. zamontowano:  
- kabinę natryskową, 
- wannę kąpielową, 
- ubikację, 
- 3 umywalki w pokojach jednoosobowych,  

na łączną kwotę 11 000,00 zł, 
• wyposażono w głośniki radiowęzła wewnętrznego budynki mieszkalne SILOAM i 

NEFESZ – 5 000,00 zł, 
W ramach pozostałych działań podnoszących standard:  
1. zamontowano 3 wymienniki wody, każdy o pojemności 300 l, co poprawiło zaopatrzenie 

Domu w ciepłą wodę – 4 500,00 zł. 
2. zatrudniono na pełen etat psychologa – 11 700,00 zł. 
3. zapewniono wybór zestawu posiłków, 
4. odbyły się szkolenia pracowników działu opiekuńczo – terapeutycznego, 
5. zakupiono 10 termosów w celu przenoszenia posiłków z kuchni do jadalni w dwóch 

budynkach – 8 900,00 zł. 
Dom nie spełnia podstawowych wymagań i oczekiwań osób niepełnosprawnych oraz 
personelu rehabilitacyjnego a więc powinien być zmodernizowany. Zasadnicze zmiany 
powinny zostać wprowadzone w pałacu i budynku administracji: 
• pokoje pałacu można łatwiej i taniej przystosować do nowych funkcji niż utrzymać 

obecną funkcję mieszkalną, ale zgodną z wymogami standaryzacji, 
• na parterze powinny znajdować się gabinety rehabilitacyjne (psychoterapia, odnowa 

biologiczna), sale ćwiczeń (kinezyterapia, gimnastyka) i pracownie (terapia zajęciowa, 
stymulacja sensoryczna),tutaj powinien być zlokalizowany gabinet lekarski i biuro 
pracownika socjalnego, 

• na piętrze powinny znaleźć się biura administracyjne, 
• budynek administracyjny to wydaje się, że można byłoby tutaj stosunkowo tanio i łatwo 

przystosować go, jako powierzchnię mieszkalną dla pensjonariuszy domu (ewentualnie 
zorganizować tu pokoje hotelowe dla osób czasowo rehabilitowanych w domu), 

• niezbędne wówczas byłoby wybudowanie pawilonów mieszkalnych dla 45-50 osób, 
Koszt wybudowania dwóch pawilonów określono na 1.127.000 zł i 1.150.000 zł. W ten 
sposób udałoby się zaoszczędzić 685.000 zł, ponieważ koszty remontów obecnych obiektów 
o tą kwotę są wyższe. Działanie takie zapewni bezpieczeństwo i komfort mieszkańców Domu 
oraz pozwoli na osiągnięcie wymaganych standardów.  
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Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym materiałem. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że dwa 
ostatnie posiedzenia Komisji odbyły się w Domach Pomocy Społecznych prowadzonych 
przez Powiat Kościański. Podziękował Dyrektorom DPS-ów za miłe przyjęcie. Następnie 
powiedział, że pawilon w DPS w Mościszkach, który jest wyeksploatowany powinien mieć 
jak najszybciej wymieniony dach, rynny oraz okna. Dyrektor DPS w Jarogniewicach 
przedstawił na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych materiały związane z działalnością 
Domu i realizacją programu naprawczego. Osoby zainteresowane mogą się z tymi 
materiałami zapoznać w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Kościanie.  
Radny Karol Malicki zwrócił uwagę, że jest planowana zmiana systemu ogrzewania w DPS w 
Jarogniewicach. W związku z powyższym zainteresował się, czy do czasu podjęcia decyzji o 
zmianie koncepcji związanej z budową nowych pawilonów nie należy wstrzymać się z tą 
inwestycją.  
Radny Józef Świątkiewicz stwierdził, że nawet jeżeli cokolwiek się zmieni to i tak wszystkie 
budynki muszą być ogrzewanie. 
Radny Karol Malicki stwierdził, że jeżeli nie należy robić czegoś, co może okazać się zbędne. 
Musi być znane przeznaczenie wszystkich obiektów.  
Starosta poinformował, że było zamierzenie zmiany systemu ogrzewania w DPS w 
Jarogniewicach. Obecnie wykorzystywany jest tam olej opałowy, co pociąga za sobą duże 
koszty. W związku z tym zarząd Powiatu rozważał możliwość zmiany systemu ogrzewania z 
wykorzystaniem gazu. Niedawno Zarząd otrzymał informację, iż nie ma możliwości zrobienia 
w najbliższym czasie przyłącza gazowego. Więc w chwili obecnej sprawa zmiany systemu 
ogrzewania przestała istnieć. Jeżeli chodzi o sprawy techniczne to były rozważane różne 
koncepcje. Jedna z koncepcji mówiła o zmianie pieca w kotłowni, z której tłoczone ciepło jest 
do wszystkich obiektów. Druga koncepcja mówiła o zainstalowaniu kotłowni w kilku 
obiektach. W związku z tym, iż w chwili obecnej nie ma uzgodnienia na dostawę gazu sprawa 
stanęła w miejscu. 
Pan Zbigniew Gordziej stwierdził, że na ogrzewanie olejowe w DPS w Jarogniewicach w 
2003 roku wydatkowano 144.000 zł. Na koniec czerwca 2004 roku wydano 97.000 zł . 
Zamiar zmiany systemu ogrzewania jest trafny. 
Przewodniczący Rady wobec braku innych głosów w dyskusji zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad. 
 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
9/1 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. 
Naczelnik Wydziału geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pan 
Czesław Marcinkowski poinformował, że uchwała w tej sprawie została podjęta przez Radę 
na XVIII sesji Rady Powiatu. W załączniku do uchwały wystąpił błąd rachunkowy dotyczący 
40.000 zł. Ponadto należało w załączniku wpisać plan wykonania na 2004 rok, a nie właściwe 
wykonanie. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie nowej uchwały, gdyż Rada 
Powiatu zatwierdza plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005. Zaznaczył, że wraz podjęcie tej uchwały Rada 
uchyli uchwałę podjętą wcześniej.  
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.  
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady 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 18 radnych, uchwała nr XX/187/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu 
finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 
na rok 2005 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu. 
 
9/2 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/129/03 z dnia 30.12.2003 roku w sprawie 

zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na 2004 rok zmienionej uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego nr 
XVI/162/04 z dnia 27.04.2004 roku. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały nr XIII/129/03 z dnia 30.12.2003 roku w sprawie zestawienia 
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na 2004 rok zmienionej uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego nr XVI/162/04 z dnia 
27.04.2004 roku radni otrzymali w materiałach do sesji. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 
7 do niniejszego protokołu. Następnie poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  
Starosta powiedział, że zmiany dotyczą dwóch spraw. Pierwsza dotyczy zapisania kwoty 180 
zł przeznaczonej na nagrodę za akcję proekologiczną przeprowadzoną przez Szkołę 
Podstawową w Głuchowie. Druga miana dotyczy zapisu w zakresie wydatków 
inwestycyjnych funduszy celowych. Tam Zarząd proponuje dopisać zadania pn. 
„Modernizacja budynku dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach”. W 
związku z podjętymi działaniami zmierzającymi do gruntownej modernizacji obiektu, o 
którym dzisiaj mówiła Pani Dyrektor DPS w Mościszkach oraz Pan Józef Świątkiewicz, 
została przygotowana dokumentacja techniczna do jej przeprowadzenia. Zakres modernizacji 
obejmować będzie ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi wewnętrznych, przebudowę 
instalacji wewnętrznych. Ponadto ma być wykonana inwentaryzacja projektu technicznego 
tego budynku, ponieważ nie ma odpowiedniej dokumentacji. Dokument określał będzie 
precyzyjnie zmiany, które będą miały być wykonane. Prace częściowo zostaną sfinansowane 
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z 
powyższym Zarząd wnosi o wprowadzenie zaproponowanych zmian.  
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 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 Karol Malicki zwrócił uwagę, że na to zadanie Powiat Kościański otrzyma z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pożyczkę w wysokości 150.000 zł. 40 % tej 
kwoty może zostać umorzona. Stwierdził, że warto jest o tym powiedzieć. Następnie, w 
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związku z wcześniejszą wypowiedzią Starosty dotyczącą braku uzgodnienia związanego z 
dostawą gazu do DPS w Jarogniewicach, zaproponował z projektu uchwały Rady Powiatu 
oraz załącznika wykreślić zapisy dotyczące zmiany systemu grzewczego w Domu Pomocy 
Społecznej w Jarogniewicach. Środki te powinny zostać w całości przeznaczone na Dom 
Pomocy Społecznej w Mościskach. 
Starosta zgodził się z wnioskiem radnego Karola Malickiego. Zaznaczył, że do sprawy 
zmiany systemu grzewczego w DPS w Jarogniewicach będzie można wrócić, gdy zostaną 
wyjaśnione wszystkie kwestie związane ze zrobieniem przyłącza gazowego do obiektów tego 
Domu.   
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
przyjęciem powyższego wniosku. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, wniosek radnego Karola 
Malickiego dotyczący wykreślenia z projektu uchwały i załącznika zapisów dotyczących 
zmiany systemu grzewczego w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach został przyjęty 
jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały po wprowadzonych 
zmianach.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XX/188/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr 
XIII/129/03 z dnia 30.12.2003 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok zmienionej 
uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego nr XVI/162/04 z dnia 27.04.2004 roku została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
9/3 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Śmigiel. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Śmigiel radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta poinformował, że Śmigielskie Centrum Kultury zwróciło się do Zarządu 
Powiatu o dofinansowanie wyjazdu młodzieży na „Spotkanie Młodych” w Neufchateau we 
Francji, organizowanego w ramach unijnego programu „Młodzież”. W związku z tym, iż jest 
to jednostka Gminy Zarząd proponuje przekazać Centrum na to zadanie dotację, za 
pośrednictwem Gminy Śmigiel. 
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 18 radnych, uchwała nr XX/189/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2004 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
gminie Śmigiel została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu 
 
9/4 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Śmigiel na zadania drogowe. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Śmigiel na zadania drogowe radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że przygotowywana jest koncepcja zmiany organizacji ruchu w 
mieście Śmiglu, która ma poprawić ruch w tej miejscowości. Ma ona odciążyć ruch w samym 
centrum Śmigla, w szczególności wyjazd z miasta w kierunku na Bucz oraz Gołanice, czyli 
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ul. Kilińskiego. Ta droga jest w tej chwili drogą dwukierunkową. Koncepcja jest taka, aby 
droga ta stała się drogą jednokierunkową umożliwiającą wyjazd do miasta Śmigla. Natomiast 
wjazd do miasta Śmigla, ewentualnie komunikacja na kierunek Poznań i Leszno odbywała się 
jak gdyby w ruchu okrężnym. W celu zrealizowania tej koncepcji konieczne jest 
wybudowanie 200 m odcinka drogi położonej na ul. Staszica. W tej chwili jest to droga 
gruntowa. Od pewnego czasu Zarząd Powiatu prowadził rozmowy z władzami Gminy 
Śmigiel w tej sprawie. W ostatnim czasie Burmistrz Śmigla poinformował Zarząd, iż na 
najbliższej sesji Rady Miejskiej Śmigla, która odbędzie się w sierpniu będzie ten temat 
rozważany. Burmistrz będzie wnosił o zabezpieczenie w budżecie gminy środków na 
realizację tego zadania. Koszt zadania oszacowano na około 180.000 zł. Zadanie to obie 
strony będą finansować po połowie, s inwestorem będzie Gmina Śmigiel. Stąd też Zarząd 
przedkłada Radzie projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Śmigiel pomocy finansowej 
w wysokości 90.000 zł na zadanie drogowe. Podjęcie powyższej uchwały pozwoli Radzie 
Gminy Śmigiel wprowadzić w sierpniu tą kwotę do budżetu gminy. Zadanie to będzie mogło 
być w krótkim czasie zrealizowane, co pozwoli stworzyć inną, oczekiwaną i korzystną dla 
mieszkańców organizację ruchu.  
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 18 radnych, uchwała nr XX/190/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2004 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
gminie Śmigiel na zadania drogowe została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 
nr 10 do niniejszego protokołu 
 
9/5 Uchwała w sprawie przyjęcia darowizny pieniężnej na rzecz powiatu. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia darowizny pieniężnej na rzecz powiatu radni otrzymali w materiałach do 
sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że działające na terenie Powiatu Kościańskiego Stowarzyszenie na 
Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym „Stop Śmierci” zwróciło się do Zarządu Powiatu 
z propozycją współfinansowania zakupu samochodu na potrzeby policji drogowej Komendy 
Powiatowej Policji w Kościanie. Koncepcja jest taka, że Stowarzyszenie jest gotowe 
przekazać w formie darowizny kwotę 60.000 zł.  Samochód według wyliczeń kosztować ma 
75.000 zł + 8.000 zł na dodatkowe wyposażenie, co da kwotę powyżej 80.000 zł. 60.000 zł 
miałby przekaże Stowarzyszenie, a pozostałą kwotę w pierwotnym założeniu miały przekazać 
samorządy gminne. Na spotkaniu z Burmistrzami powyższa sprawa została omówiona. W 
trakcie spotkania cztery samorządy gminne zgłosiły swój udział finansowy w tym 
przedsięwzięciu, tj. gmina Kościan, Krzywiń, Czempiń i Śmigiel. Do chwili obecnej zostały 
podjęte konieczne uchwały przez Radę Gminy Kościan oraz Radę Miejska Krzywiń. 
Oczekiwane są uchwały Rady Miejskiej Czempinia i Radny Miejskiej Śmigla. Pomoc 
finansowa poszczególnych gmin wynosiłaby 5.000 zł. Ustawa o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego nakłada obowiązek podjecie uchwały o przyjęciu darowizny. Jeżeli 
jest to darowizna od Stowarzyszenia to musi być ona przyjęta do budżetu poprzez uchwałę 
organu stanowiącego. W związku z powyższym Zarząd przygotował powyższy projekt 
uchwały. Zaznaczył, że udział powiatu w wyposażeniu policji kościańskiej będzie polegał na 
modernizacji pewnej części Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. Jest w tej chwili 
przygotowywany projekt techniczny, są uzgodnienia z Komendantem Wojewódzkim 
dotyczące tej kwestii. Zarząd chciałby ten obiekt zmodernizować w skrzydle lewym patrząc 
od frontu. Będzie tam zorganizowany punkt informacyjny, poczekalnia raz miejsce 
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pierwszego kontaktu mieszkańców z policją. Te wspólne działania prowadzone w ramach 
Powiatowego Programu Bezpieczeństwa mają na celu to, aby policja była dobrze postrzegana 
przez mieszkańców Powiatu. W tej chwili wchodząc do Komendy przechodzi się przez 
stalową kratę, która się zatrzaskuje. Nie wszyscy przeżywają to „spokojnie”. Wobec tego, po 
dyskusji z Komendantami, postanowiono to zmienić i przystąpić do prac remontowych. 
Według przeprowadzonych wyliczeń koszt tych prac wyniesie około 50.000 zł. W projekcie 
uchwały dot. zmiany budżetu zadanie to jest wpisane. Do zadanie tego włączyła się Gmina 
Kościan. Wójt Gminy Kościan wyposaży w meble i sprzęt remontowaną część Komendy. 
Dodał, że w ostatnim czasie w Powiecie Kościańskim goszczony był Komendant 
Wojewódzki Policji. Wtedy też publicznie zadeklarował, że w sytuacji zakupienia nowego 
samochodu to z puli, która jest w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego zostanie 
zakupiony dodatkowy samochód dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. W związku z 
powyższym Komenda otrzyma dwa samochody oraz będzie miała zmodernizowaną część 
swojego budynku. Część, która będzie miejscem pierwszego kontaktu mieszkańców z policją 
w sprawach, które są dla nich ważne. W ramach prac remontowych Zarząd zamierza 
przeprowadzić modernizację jednego pokoju, który będzie przeznaczony na rozmowy i pewne 
czynności zapisane w procedurach działań policji związanych z nieletnimi ofiarami 
przestępstw. Pokój ma być przyjazny, estetyczny urządzony, aby sprawiał wrażenie dobrego 
klimatu dla dzieci, które przeżyły jakąś tragedię.    
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 18 radnych, uchwała nr XX/191/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia darowizny pieniężnej 
na rzecz powiatu została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu. 
 
9/6 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. 
Zwrócił również uwagę, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów zwrócono uwagę, iż 
do projektu uchwały „wkradł się” błąd, który należy skorygować. § 2 powinien otrzymać 
brzmienie: „Upoważnia się Zarząd Powiatu Kościańskiego do zawarcia porozumienia z 
Zarządem Województwa Wielkopolskiego w sprawie przekazania środków pieniężnych.”. W 
związku z powyższym poprosił o skorygowanie tego błędu.  Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta powiedział, ze jest to projekt uchwały dotyczący przyjęcia pomocy finansowej od 
samorządu województwa wielkopolskiego w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na budowę 
parkingu przy drodze powiatowej Jerka – Świniec, w miejscowości Jerka. Od dłuższego czasu 
były czynione starania w Urzędzie Marszałkowskim o uzyskanie tej pomocy finansowej na 
wybudowanie parkingu.  Zarząd Województwa finansował w Jerce wiele prac drogowych. 
Pewnym dopełnieniem działań ma być wybudowanie parkingu przy cmentarzu. Kwota 10.000 
zł prawie wystarczy na wybudowanie parkingu. Jest gotowość Gminy Krzywiń do włączenie 
się do tego zadania. Po przyjęciu tych środków zostanie podpisane porozumienie z Zarządem 
Województwa Wielkopolskiego i będzie można przystąpić do realizacji tego przedsięwzięcia.  
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 ze skorygowanym błędem 
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 podjęciem powyższej uchwały ze 
skorygowanym błędem.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XX/192/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej 
w 2004 roku została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.  
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i zaproponował przejść do następnego 
punktu obrad. 
 
9/7 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. Następnie poprosił 
o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały 
zmienia budżet powiatu o kwotę 561.344 zł.  
3. Dochody budżetu powiatu zostają zwiększone o kwotę 561.344 zł, w tym: 

1) w dziale transport i łączność o kwotę 10.000 zł na podstawie podpisanego 
porozumienia z samorządem Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na 
dofinansowanie budowy parkingu przy drodze powiatowej Jerka – Świniec w 
miejscowości Jerka, 

2) w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 70.000 zł. W 
kwocie tej zawarta jest darowizna przekazana powiatowi przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym „STOP ŚMIERCI” w wysokości 60.000 
zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w 
Kościanie oraz kwoty dotacji udzielonych powiatowi na ten sam cel przez samorządy 
gminne w Kościanie (5.000 zł) i Krzywiniu (5.000 zł ). 

3) w dziale różne rozliczenia:  
- rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego o kwotę 76.142 zł. Są to środki, które wpłynęły z Ministerstwa 
Finansów jako rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na 
dofinansowanie remontów prowadzonych w obiektach szkolnych, 

- rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego o kwotę 39.300 zł. Środki pochodzą z puli rezerwy subwencji 
ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Powiatu.  

4) w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale Fundusz Pracy 
zapisane zostają kwoty refundacji wydatków pozyskiwane z Funduszu Pracy 365.902 
zł a dotyczące Zarządu Dróg Powiatowych – kwota 232.600 zł ( 16 osób 
zatrudnionych do obsługi dróg miejskich na terenie miasta Kościana oraz 5 osób 
zatrudnionych w ramach tzw. grupy interwencyjnej na drogach powiatowych) oraz 
Starostwa Powiatowego – kwota 133.302 zł (2 osoby zatrudnione w Starostwie oraz 
12 osób obsługujących Punkty Informacyjne dla Rolników). 

4. Wydatki budżetu powiatu zostają zwiększone o kwotę 561.344 zł, w tym: 
1) w dziale transport i łączność, rozdziale drogi publiczne powiatowe o kwotę 90.000 zł 

w celu udzielenia pomocy finansowej gminie Śmigiel z przeznaczeniem na zadania 
drogowe – ul. Staszica w Śmiglu, oraz kwotę 10.000 zł na budowę parkingu w Jerce, 
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2) w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 120.000 zł, w 
tym: 70.000 zł zgodnie przeznaczeniem otrzymanych środków – na zakup samochodu 
na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kościanie oraz 50.000 zł na modernizację 
części parteru budynku Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, 

3) w dziale transport i łączność o kwotę 232.600 zł zgodnie z przewidywanymi kwotami 
refundacji, 

4) w dziale administracja publiczna o kwotę 170.302 zł zgodnie z przewidywanymi 
kwotami refundacji – kwota 133.302 zł oraz kwotę 37.000 zł z przeznaczeniem na 
modernizację budynku Starostwa przy ul. Gostyńskiej, 

5) w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 11.500 zł, w tym 1.500 zł 
- na dofinansowanie wyjazdu młodzieży z terenu powiatu do Francji (pomoc 
finansowa dla gminy Śmigiel) oraz 10.000 zł na dofinansowanie remontu dachu w 
ramach prowadzonych prac konserwatorskich na zabytkowym kościele w Starym 
Białczu, 

6) w dziale szkolnictwo wyższe o kwotę 50.000 zł - zgodnie z zawartą umową w dniu 12 
lipca 2004 r. Powiat Kościański zobowiązał się do ponoszenia części kosztów 
związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych. Kwota dotacji na 2004 rok została 
określona w wysokości 50.000 zł, 

7) zwiększeniu ulega rezerwa celowa na zadania oświatowe o kwotę 76.142 zł, 
8) zmniejszeniu ulega rezerwa celowa na inwestycyjne na drogach o kwotę 90.000 zł, 
9) zmniejszeniu ulega rezerwa ogólna w budżecie powiatu o kwotę 109.200 zł. 

5. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych wprowadza się zmiany w planie 
środków specjalnych polegające na przeniesieniach planowanych wydatków pomiędzy 
paragrafami klasyfikacji budżetowej. W Zarządzie Dróg Powiatowych zmiany 
wprowadzone są w związku z wprowadzeniem do budżetu powiatu środków na 
refundację wydatków z Funduszu Pracy, natomiast w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kościanie przesunięcie planowanych wydatków następuje w związku z 
przeprowadzanymi remontami. 

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 18 radnych, uchwała nr XX/193/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 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 nr13 do niniejszego protokołu 
 
9/8 Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania w ramach działania 2.2. 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu stypendialnego dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przystąpienia do opracowania w ramach działania 2.2. „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Kościański radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie 
poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta poinformował, że powyższy projekt uchwały oraz projekt wymieniony w 
punkcie 9/9 porządku obrad dotyczą działań roboczych związanych z przygotowaniem 
wniosku w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 
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zakresie wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży. Mimo, że wniosek ten jest 
opracowywany to niemniej potrzebne są pewne formalne elementy, jakim są uchwały Rady 
oficjalnie mobilizujące Zarząd do rozpoczęcia prac związanych z przygotowaniem tych 
projektów. Zarząd czeka na konkretne działania ze strony Zarządu Wojewódzkiego. W dniu 
jutrzejszym odbędzie się spotkanie, podczas którego będą wyjaśniane wątpliwości, które 
rodzą się podczas opracowywania tych programów. Programy zostaną opracowane wspólnie 
z organizacją pozarządową. Jednak przed przystąpieniem do oficjalnych prac wymagana jest 
zgoda Rady wyrażona poprzez te uchwały.  
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 XX/194/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do opracowania 
w ramach działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 
stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu 
stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 
Kościański została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 
protokołu. 
 
9/9 Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania w ramach działania 2.2. 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu stypendialnego dla studentów 
z powiatu kościańskiego. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przystąpienia do opracowania w ramach działania 2.2. „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego projektu stypendialnego dla studentów z powiatu kościańskiego radni 
otrzymali w materiałach do sesji. 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 XX/195/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do opracowania 
w ramach działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 
stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu 
stypendialnego dla studentów z powiatu kościańskiego została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr15 do niniejszego protokołu. 
 
9/10 Uchwała w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania 

rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za 
pobyt dziecka w rodzinie zastępczej radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie 
poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Grażyna Talarczyk poinformowała, 
że nowa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku postawiła wymóg określenia 
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przez Radę Powiatu warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za 
pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Do projektu uchwały został dołączony szczegółowy opis 
oraz tabelę dotyczącą zwalniania rodzin biologicznych z tych opłat. Pod uwagę przede 
wszystkim brane jest kryterium dochodowe, jakie obowiązuje w ustawie o pomocy 
społecznej, czyli w rodzinie jest to dochód 316 zł na osobę, a przy osobach samotnych 461 zł. 
W załączniku szczegółowo opisano sposób zwalniania z powyższych opłat.    
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 XX/196/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2004 roku w sprawie określenia warunków 
częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie 
zastępczej została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 
protokołu. 
 
9/11 Uchwała w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w mieszkaniu chronionym. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu 
chronionym radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie 
powyższego projektu uchwały. 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Grażyna Talarczyk poinformowała, 
że nowa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku wymaga również określenia 
uchwałą Rady Powiatu organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w mieszkaniu chronionym. Powiat Kościański posiada jedno mieszkanie. Dotychczas 
odpłatność ponosiły osoby, które pracowały. Natomiast wychowankowie domów dziecka 
oraz rodzin zastępczych, którzy z PCPR w Kościanie otrzymywali pomoc materialną na 
kontynuowanie nauki byli automatycznie zwalniani z odpłatności za pobyt w takim 
mieszkaniu. Ta ustawa wymaga określenia tych zasad. W tym przypadku również brane jest 
pod uwagę kryterium dochodowe, jakie obowiązuje w ustawie o pomocy społecznej. Nie 
mniej jednak PCPR proponuje z odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym zwolnić 
pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej i domu dziecka, których jedynym dochodem 
jest pomoc finansowa PCPR w Kościanie w wysokości 480 zł. Natomiast osoby pracujące 
będą ponosić pełną odpłatność za pobyt, tj. czynsz w wysokości 13 zł + opłaty 
eksploatacyjnie podzielone proporcjonalnie do liczby osób mieszkających w tym mieszkaniu. 
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 XX/197/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2004 roku w sprawie organizacji oraz 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
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9/12 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu 
kontroli w I półroczu 2004 roku. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 
2004 roku radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie o zabranie głosu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Kaczmarek poinformował, że zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do przedstawienia raz na 
pół roku sprawozdania z realizacji planu kontroli. W związku z powyższym Komisja 
przedłożyła powyższy projekt uchwały z załączonym sprawozdaniem i wnosi o jej podjecie. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.  
Radny Karol Malicki zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu nie ma odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego Zarządem Dróg Powiatowych w Kościanie kieruje z-ca Dyrektora, a nie Dyrektor. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Kaczmarek odpowiedział, że Komisja nie 
otrzymała odpowiedzi na to pytanie. 
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 XX/198/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania 
Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2004 roku została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr18 do niniejszego protokołu. 
 
9/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr XIX/129/2000 z 

dnia 20 czerwca 2000 roku w sprawie zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia 
majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr XIX/129/2000 z dnia 20 czerwca 
2000 roku w sprawie zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 
Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pani Sylwia Sałacka poinformowała, że 
zmiana zaproponowana w powyższym projekcie uchwały wynika z konieczności 
dostosowania uchwały do zmieniających się warunków gospodarowania mieniem przez SP 
ZOZ w Kościanie. W 2002 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę o zasadach zbycia, 
wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ w Kościanie. W tej uchwale 
proponuje się zmianę polegającą na dodaniu w § 4 ust.1, pkt 2 lit. e) w brzmieniu: „w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach innych niż wyżej wymienione za zgodą Rady 
Powiatu”. Dotyczy to wydzierżawienia lub wynajęcia środków trwałych w drodze 
bezprzetargowej. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że 
Komisja, po stwierdzeniu błędu, wnosi o wprowadzenie zmiany do § 1 projektu uchwały. W 
miejscu gdzie zapisano „ § 4 ust. 2” należy wpisać „§ 4 ust. 1 pkt. 2”. 
Pani Sylwia Sałacka poinformowała, że przedstawiając projekt uchwały przedstawiła jego 
prawidłowe brzmienie po skorygowaniu błędu, gdyż myślała, iż poprawiony projekt uchwały 
radni otrzymali przed sesją.  
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem zaproponowanej zmiany. 
W wyniku głosowania, w który udział wzięło 18 radnych, zaproponowana przez Komisję 
Spraw Społecznych zmiana została przyjęta jednogłośnie. 
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Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały.  
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 XX/199/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu 
Kościańskiego nr XIX/129/2000 z dnia 20 czerwca 2000 roku w sprawie zasad zbycia, 
wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kościanie została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 
20 do niniejszego protokołu. 
 
9/14 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie 

nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie 
przy ul. Szpitalnej 7. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie przy ul. Szpitalnej 7 radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie Pan Zbigniew 
Szewczyk powiedział, że przed rokiem, w związku z występującymi na terenie Szpitala 
kradzieżami i niszczeniem mienia oraz problemami z bezrobotnymi postanowił wprowadzić 
na jego teren wprowadzić ochronę. W 1 roku ochrona była pełniona w okresie nocnym. W 
związku z tym, iż na terenie miasta wprowadzono opłaty za parkowanie, część osób swoje 
samochody zaczęła ustawiać na parkingach SP ZOZ w Kościanie. W związku zdecydował się 
na wprowadzenie opłaty za wjazd na teren szpitala. Ogłoszono wtedy przetarg na zapewnienie 
ochrony całodobowej. Firma, która wygrała przetarg pobiera również opłaty za wjazd na teren 
Szpitala. W ostatnim czasie firma ta zaproponowała, iż wyposaży Szpital w barierki 
automatyczne, system monitoringu oraz wybuduje pomieszczenie dla ochrony. W projekcie 
umowy zapisano, że do czasu spłacenia tej inwestycji (nakładów) w wysokości około 50.000 
zł to oni będą pobierać opłaty za parkowanie. Będzie to kontrolowane. W momencie jak 
przejdzie cały sprzęt na własność Szpitala dochody z opłat za parkowanie będą dzielone po 
połowie. Zaznaczył, że umowa na całodobową ochronę obowiązywać będzie przez 1,5 roku. 
Przez ten okres cała należność powinna zostać spłacona. Firma chcąc pobierać opłaty za 
parkowanie musi stać się dzierżawcą miejsc parkingowych. W związku z tym proponuje się tą 
nieruchomość wydzierżawić na okres 5 lat. Czynsz miesięczny ustalono na 1.000 zł 
miesięcznie. Dodał, że dzierżawa na okres 5 lat pozwoli na zwolnienie SP ZOZ w Kościanie z 
konieczności zapłacenia podatku VAT za przejęty sprzęt. Zaznaczył, że w przypadku, gdy ta 
firma nie wygra następnego przetargu na całodobową ochronę obiektów Szpitala niespłaconą 
różnicę za poniesione nakłady zapłaci SP ZOZ w Kościanie ze swojego budżetu. 
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.  
Wiceprzewodniczący Rady Pan Kazimierz Józefowski zainteresował się podmiotem, który 
będzie miał wpływ na opłaty za parkowanie. 
Pan Zbigniew Szewczyk powiedział, że opłaty będą podobne do opłat, jakie ustaliła Rada 
Miejska Kościana. Zaznaczył, że o SP ZOZ w Kościanie będzie miał wpływ na wysokość 
biletów parkingowych. Dodał, że dochody z tego tytułu nie są zbyt duże i wynoszą od 100 do 
150 zł dziennie. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
podjęciem powyższej uchwały.  
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W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XX/200/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na 
bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie przy ul. Szpitalnej 7 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 
 
10. Odpowiedzi na zapytania. 
 
Przewodniczący Rady, w związku z tym, iż odpowiedzi na zapytania zostały udzielone 
wcześniej, zaproponował przejść do następnego punktu obrad.   
 
11. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący Rady zapytał o wnioski i oświadczenia radnych. Nie było. 
 
12. Zakończenie. 

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

 
 
 

Przewodniczący Rady 
 

Edward Strzymiński 
Protokolant: 
Łukasz Postaremczak 
 
Joanna Napierała 


