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PROTOKÓŁ NR XXI/04 
 
z XXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 21 września 2004 r. w sali 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 do 
19.25. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
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 Ptak. 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 XXI sesji otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały 
związane z problematyką posiedzenia.  Następnie zapytał o głosy i wnioski związane z 
przedstawionym porządkiem obrad.  
Wicestarosta Pan Michał Jurga w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił wniosek o wykreślenie z 
porządku obrad XXI sesji Rady Powiatu punktu 8/9 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie 
wyrażenia woli utworzenia Szkolnego Ośrodka Kariery przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie. Poinformował, że Szkolny Ośrodek 
Kariery miał zostać utworzony w ramach konkursu ogłoszonego konkursu przez Ministerstwo 
Pracy. Utworzony Ośrodek miał wspierać młodzież w zakresie zdobywania umiejętności na 
ścieżce kształcenia i zdobywania pracy. W dniu sesji, przed godziną 15.00 komisja 
rozpatrująca wnioski poinformowała Zarząd, iż wniosek ZSP w Kościanie, na 21 wniosków 
przyjętych w Województwie Wielkopolskim, nie uzyskał akceptacji Komisji. Z uwagi na 
uszczuplenie środków na realizację Szkolnych Ośrodków Kariery zaakceptowano 6 
wniosków. W związku z powyższym nie jest zasadne, aby powyższy projekt był przedmiotem 
obrad Rady Powiatu Kościańskiego. Następnie poprosił o przyjęcie zgłoszonego wniosku.    
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem zgłoszonego wniosku. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, wniosek Zarządu o wykreślenie z 
porządku obrad XXI sesji Rady Powiatu punktu 8/9 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie 
wyrażenia woli utworzenia Szkolnego Ośrodka Kariery przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie został przyjęty jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady poinformował, że dotychczasowemu punktowi 8/10 należy nadać 
numer 8/9. Następnie zapytał o inne wnioski i zapytania do porządku obrad. 
Starosta w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXI 
sesji Rady Powiatu punktu: 
- 8/10 dotyczącego podjęcia uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie 

zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków Ministerstwa Edukacji Narodowej 
i Sportu w formie weksla „IN BLANCO”, 

- 8/11 dotyczącego podjęcia uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie nabycia 
nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Nadobrzańskiej. 

Poinformował, że pierwszy projekt wynika z konieczności przedłożenia Bankowi 
Gospodarstwa Krajowego pełniącemu obsługę dofinansowania zadań ze środków 
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu uchwały w w/w sprawie. Uchwałą Rada Powiatu 
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ma wyrazić zgodę na zawarcie przez Zarząd Powiatu umowy na dofinansowanie 
przedsięwzięcia pod nazwą „Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych 
w Kościanie” do kwoty 400.000 zł ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i 
zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla „In blanco” 
Powiatu Kościańskiego na zasadach określonych w tej umowie i deklaracji do weksla.  Drugi 
projekt związany jest z informacją, jaką Zarząd otrzymał od Dyrektora Wojewódzkiego 
Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie. Z powyższej informacji wynika, że Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego w dniu 20 sierpnia 2004 roku podjął uchwałę dotyczącą 
wyrażenia zgody na sprzedaż powyższej nieruchomości za kwotę 5.465,60 zł (40 zł + VAT za 
1 m2). Dodał, że nieruchomość ta obecnie wydzierżawiona jest przez Zarząd Powiatu za 
kwotę 100 zł + VAT miesięcznie. Zaznaczył, że powyższy teren zostanie oddany w trwały 
zarząd Zespołowi Szkół Specjalnych w Kościanie pod inwestycję pn. „Centrum Sportu i 
Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie”. 
Wobec braku innych wniosków Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem 
wniosku Zarządu Powiatu. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, wniosek Zarządu o 
wprowadzenie do porządku obrad XXI sesji Rady Powiatu punktu 8/10 dotyczącego podjęcia 
uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zabezpieczenia prawidłowego 
wydatkowania środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w formie weksla „IN 
BLANCO” został przyjęty jednogłośnie. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, wniosek Zarządu o 
wprowadzenie do porządku obrad XXI sesji Rady Powiatu punktu 8/11 dotyczącego podjęcia 
uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie nabycia nieruchomości położonej w 
Kościanie przy ul. Nadobrzańskiej został przyjęty jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, po zmianach, obejmujący: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XX 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) zaliczenia do kategorii dróg powiatowych nowo wybudowany odcinek ulicy Łąkowej 
(od drogi nr 308 ul. Gostyńska do starego przebiegu ul. Łąkowej), 

2) pozbawienia ulic miasta Śmigla kategorii dróg powiatowych, 
3) pozbawienia ulic miasta Kościana kategorii dróg powiatowych, 
4) sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Młyńskiej i 

ustanowieniu służebności gruntowej, 
5) zmiany uchwały Nr XV/147/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23.03.2004 roku w 

sprawie określenia zadań w wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na 
realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, 

6) zmiany uchwały Nr XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie budżetu powiatu 
kościańskiego na 2004 rok, 

7) uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański w ramach Działania 2.2. 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 

8) uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów z powiatu 
kościańskiego w ramach działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 
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programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego, 

9) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2004 rok, 

10) zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Sportu w formie weksla „IN BLANCO”, 

11) nabycia nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Nadobrzańskiej. 
9. Odpowiedzi na zapytania. 
10. Wnioski i oświadczenia radnych. 
11. Zakończenie sesji. 
 
3. Przyjęcie protokółu z XX sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z XX 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 XX 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.  
Radny Karol Malicki nawiązując do uchwały nr 85/284/04 w sprawie zmian w budżecie 
powiatu oraz częściowego rozdysponowania rezerw zapytał, jaka część kwoty 262.955 zł 
została przeznaczona na pokrycie zwiększonej stawki podatku VAT na roboty budowlane, a 
jaka na inwestycje prowadzone w ramach programu SAPARD? Następnie nawiązując do 
uchwały nr 85/285/04 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego 
wraz z udziałem w gruncie położonym w Nietążkowie przy ul. Leśnej 7/4 zainteresował się, 
czy powyższy lokal został sprzedany. 
Radna Urszula Iwaszczuk nawiązując do informacji o przyjęciu przez SP ZOZ w Kościanie 
Harmonogramu Realizacji Programu Poprawy Sytuacji Ekonomicznej Szpitala 
zainteresowała się oszczędnościami z tytułu: 
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1) zmniejszenia kosztów wynagrodzeń w wysokości składek pracodawcy płaconych do ZUS 
w związku z przejściem lekarzy na umowy kontraktowe, 

2) zmniejszenia wysokości wynagrodzeń za dyżury, poprzez likwidację poddyżurów, tzw. 
gotowości w Śmiglu i na Oddziale Wewnętrznym, 

3) rezygnacji z odpisów na rencistów i emerytów na ZFŚS na 2004 rok. 
Ponadto prosiła o informację, czy: 
- umowy kontraktowe podpisano z wszystkimi lekarzami zatrudnionymi w SP ZOZ w 

Kościanie, 
- uzasadniona była decyzja o likwidacji poddyżurów, 
- obowiązujące przepisy pozwalają na rezygnację z odpisów na rencistów i emerytów na 

ZFŚS. 
Następnie zainteresowała się wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie zakupu zielonych 
sukien na stoły na sesje Rady Powiatu. Zapytała, dlaczego zielonych?  
Radny Karol Malicki nawiązując do uchwały nr 88/304/04 w sprawie zmian budżetu powiatu 
kościańskiego na rok 2004 oraz częściowego rozdysponowania rezerw w części dotyczącej 
częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na 
realizację programu „Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej” przy Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie powiedział, że w budżecie powiatu zapisano środki 
40.000 zł. 30.000 zł pochodziło od Wojewody Wielkopolskiego, a 10.000 z budżetu powiatu. 
W chwili obecnej okazuje się, że remont pochłoną 80.000 zł. W związku z powyższym 
chciałby wiedzieć jak daleko zakres tych prac rozszerzono.   
Radna Mirosława Mueller nawiązując do przygotowanego projektu uchwały Rady Powiatu 
Kościańskiego w sprawie pozbawienia ulic miasta Kościana kategorii dróg powiatowych 
zainteresowała, się czy były prowadzone z władzami Miasta Kościana rozmowy w sprawie 
przejęcia tych dróg. 
Starosta poinformował, że przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w 
gruncie położonym w Nietążkowie przy ul. Leśnej 7/4 zakończył się wynikiem negatywnym. 
W związku z tym zostanie ogłoszony II przetarg. W I przetargu cena wywoławcza lokalu była 
równa wartości nieruchomości powiększonej o koszt przygotowania wyceny. Ogłaszając II 
przetarg Zarząd będzie się zastanawiał, czy cenę wywoławczą obniżyć, czy też nie. 
Nawiązując do uchwały nr 85/284/04 w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz częściowego 
rozdysponowania rezerw powiedział, że kwota 262.955 zł została w całości przeznaczona na 
pokrycie zwiększonej stawki podatku VAT na roboty budowlane prowadzone w ramach 
programu SAPARD. W budżecie inwestycje te rozpisane zostały w kilku rozdziałach stąd ten 
zapis. 
Skarbnik Powiatu nawiązując do uchwały nr 88/304/04 w sprawie zmian budżetu powiatu 
kościańskiego na rok 2004 oraz częściowego rozdysponowania rezerw w części dotyczącej 
częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na 
realizację programu „Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej” przy Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie powiedziała, że Ośrodek realizowany jest w ramach 
programu wcześniej przyjętego przez Radę Powiatu. Na adaptacje pomieszczeń zaplanowano 
środki w wysokości 24.000 zł. Nie wszystkie środki zapisane wcześniej w budżecie były 
skierowane na adaptację pomieszczeń. Z kwoty 40.000 zł kwota 24.000 zł była przeznaczona 
na ten cel. Przygotowany wstępny kosztorys opiewa na kwotę 69.690 zł brutto.  Dodając do 
24.000 zł kwotę 40.000 zł daje kwotę 64.000 zł. Przyjęto tą kwotę, ponieważ w wyniku 
postępowania przetargowego koszt adaptacji tego budynku będzie trochę niższy.  Stąd ten 
wniosek. 16.000 zł będzie przeznaczone na inne wydatki związane z funkcjonowaniem 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
Starosta dodał, że to zadanie nie jest jeszcze realizowane. Jest ono na etapie uzgodnień 
projektowych. Ośrodek ma być przystanią dla osób potrzebujących. Dodał, że w tym obiekcie 
ma być 10 miejsc noclegowych z zapleczem sanitarnym. W chwili obecnej trwają 
uzgodnienia z Sanepidem oraz Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Kościanie. Jest już projekt oraz przygotowana dokumentacja.  Po uzgodnieniach zostanie 
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ogłoszony przetarg i po jego rozstrzygnięciu będzie wiadomo, jaki jest koszt adaptacji tego 
budynku. Następnie powiedział, że pytania dotyczące Samodzielnego Publicznego zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kościanie zostaną przedstawione Dyrektorowi tej jednostki. Po 
uzyskaniu odpowiedzi zostanie ona przedstawiona zainteresowanym. 
Przewodniczący Rady zaznaczył, że Dyrektor SP ZOZ w Kościanie otrzymał zaproszenie na 
XXI sesję Rady Powiatu Kościańskiego, lecz na nią nie przybył. 
Starosta nawiązując do zapytania radnej Mirosławy Mueller powiedział, że rozmowy z 
Burmistrzem Miasta Kościana w sprawie przejęcia niektórych dróg powiatowych w Mieście 
Kościanie były prowadzone od dawna. Zarząd zwrócił uwagę, że drogi te nie spełniają 
kryteriów dróg powiatowych stąd ten projekt. Zgodnie z procedurą zapisaną w ustawie o 
drogach publicznych do wszystkich zainteresowanych podmiotów o opinię w tej sprawie. O 
tą opinię Zarząd zwrócił się również do Burmistrza Miasta Kościana. Następnie nawiązując 
do zakupu zielonego sukna stwierdził, iż nie wie dlaczego stwierdzono, że ma to być ten 
kolor. Stwierdził, że zielony kolor jest ładny. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Kaczmarek stwierdził, że nie wie czy radnej 
Urszuli Iwaszczuk chodzi o zasadność zgłoszenia wniosku o zakup sukien, czy też ich koloru. 
Zasadności jednak nie należy tutaj podważać, ponieważ Powiat nie miał takich sukien i były 
one pożyczane. Stąd wniosek o ich nabycie. Stwierdził, że kolor zielony jest przyjazny i 
uspakajający. Komisja Rewizyjna w większości składa się z mężczyzn, ale kobieta będąca jej 
członkiem nie oponowała i nie twierdziła, ze ten kolor się nie nadaje. Zaznaczył, iż nie 
pamięta, kto zaproponował kolor zielony. 
Radna Urszula Iwaszczuk stwierdziła, że miała okazję być w kilu zaprzyjaźnionych krajach 
na różnych posiedzeniach i nigdzie nie widziała, aby stoły były przykrywane jakimikolwiek 
obrusami. Stoły były bardzo ładne. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że dobrą rzeczą byłoby gdyby Rada Powiatu miała swoją 
salę sesyjną. Były podejmowane w tym zakresie pewne działania. W urzędzie jest sala nr 23, 
która znakomicie nadawałaby się na sesje miejskie i powiatowe. Jest jednak nadal kwestia 
ustalenia wszystkich spraw własności i użytkowania, a w tym zakresie nie ma zgodności. 
Można byłoby poczynić pewne inwestycję i obie Rady miałyby dobrą salę do swoich obrad. 
Ona na pewno zapewniałaby komfort pracy Rady. Na razie są takie warunki a nie inne. Nieraz 
się zastanawiał, czy nie przenieść obrad do sali 23. Lepiej jednak korzystać z obiektu, który 
jest własnością SP ZOZ w Kościanie. Na zakończenie stwierdził, że do tematu 
wyremontowania sali nr 23 można jeszcze wrócić. 
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? Nie było, więc zaproponował 
przejść do następnego punktu obrad. 
 
 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
8/1 Uchwała w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych nowo wybudowany 

odcinek ulicy Łąkowej (od drogi nr 308 ul. Gostyńska do starego przebiegu ul. 
Łąkowej). 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych nowo wybudowany odcinek ulicy Łąkowej 
(od drogi nr 308 ul. Gostyńska do starego przebiegu ul. Łąkowej) radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
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Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych w 
Kościanie dokonał przeglądu dróg mających status dróg powiatowych. W ramach 
porządkowania statusu dróg na terenie powiatu kościańskiego Zarząd przyjął założenie, aby w 
pierwszej kolejności uporządkować status tych dróg, które są położone na terenie miast. 
Dotyczy to miasta Kościana, Śmigla, Krzywinia i Czempinia. Po analizie kategorii dróg 
przebiegających na terenie tych miast Zarząd doszedł do przekonania, że wiele tych dróg nie 
spełnia ustawowego kryterium dróg powiatowych. Ustawa o drogach publicznych dzieli drogi 
na cztery kategorie. Są to: 
• drogi krajowe, których zarządcą jest państwo działające przez Generalną Dyrekcję Dróg i 

Autostrad, 
• drogi wojewódzkie, które są w zarządzie województwa samorządowego, który działa 

przez zarząd dróg wojewódzkich, 
• drogi powiatowe, które są zarządzane przez zarządy dróg powiatowych lub zarządy dróg 

miejskich, jeśli chodzi o powiaty grodzkie,  
• drogi gminne.  
Ustanowienie kategorii tych dróg następowały w następującej procedurze. W pierwszej 
kolejności Minister Infrastruktury w drodze rozporządzenia ustanowił drogi, które mają status 
drogi krajowej. Z pozostałości samorządy wojewódzkie w formie uchwały ustanowiły drogi, 
które mają status dróg wojewódzkich. Następnie rady powiatów ustanowiły kategorię dróg 
powiatowych. To, co zostało z mocy ustawy otrzymało status drogi gminnej. Taka była 
procedura w momencie, gdy nastąpiła zmiana funkcjonowania administracji publicznej w 
Polsce i powstały nowe województwa oraz powiaty. W chwili obecnej trudno jest 
komentować argumenty i motywacje, które spowodowały, iż takie kategorie dróg nadano. 
Niemniej jednak w przekonaniu Zarządu część dróg, które zaliczono do kategorii dróg 
powiatowych nie spełnia ustawowych kryteriów. W ustawie o drogach publicznych jest 
artykuł 6a, który w ustępie 1 definiuje pojęcie drogi powiatowej. Droga powiatowa jest to 
droga, która stanowi połączenie miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i 
siedzib gmin między sobą. Taka test definicja drogi powiatowej. Z tego punktu widzenia 
wynika, iż pewne drogi na terenie miast, które wcześniej wymienił nie spełniają tego 
kryterium, bo nie są połączeniem miast będących siedzibami powiatów, czy też siedzibami 
gmin. Stąd też Zarząd przygotował projekty dotyczące zmiany kategoryzacji dróg 
powiatowych. W trybie zapisanym w ustawie o drogach publicznych przeprowadził 
procedurę związaną z zebraniem opinii. Ustawa określa podmioty, do których należy zwrócić 
się o opinie. Opinie tych podmiotów zostały przedstawione. Przedłożony projekt uchwały 
dotyczy zaliczenia nowo wybudowanego odcinka ul. Łąkowej do kategorii dróg 
powiatowych. Zgodnie z procedurą zaliczenia drogi do określonej kategorii dróg jest podobna 
do procedury związanej z pozbawieniem drogi określonej kategorii. Opinie w zakresie 
zaliczenia tego odcinka do kategorii dróg powiatowych są pozytywne. Opinia Burmistrza 
Miasta Kościana jest również pozytywna. Odcinek ten jest w ciągu drogi powiatowej i 
powinien być zaliczony do tej kategorii. Zaznaczył, że jest on ciągiem dróg prowadzących do 
Krzywinia i Czempinia. Następnie w imieniu Zarządu Powiatu poprosił o podjęcie powyższej 
uchwały. 
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. 
Sale obrad opuścił radny Jerzy Dolata. W dalszej części obrad uczestniczyło 17 radnych. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały.  
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W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXI/201/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 21 września 2004 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg 
powiatowych nowo wybudowany odcinek ulicy Łąkowej (od drogi nr 308 ul. Gostyńska do 
starego przebiegu ul. Łąkowej) została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 
do niniejszego protokołu. 
 
8/2 Uchwała w sprawie pozbawienia ulic miasta Śmigla kategorii dróg powiatowych. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie pozbawienia ulic miasta Śmigla kategorii dróg powiatowych radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Następnie poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  
Starosta powiedział, że powyższy projekt uchwały jest konsekwencją analizy, o której mówił 
wcześniej. Odbyły się spotkania z udziałem Burmistrza Śmigla, Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Śmigla oraz Komisją Rady Miejskiej Śmigla zajmującą się tą problematyką. 
Analiza związana z kategoryzacji dróg połączono z koncepcja zmiany organizacji ruchu na 
terenie miasta Śmigla. Do chwili obecnej uzgodnienia w obu przypadkach zostały 
zakończone. Została przyjęta koncepcja zmiany organizacji ruchu, która powoduje jasność, co 
do zmiany kategorii dróg powiatowych w mieście Śmiglu. Ostateczne spotkanie odbyło się po 
przekazaniu materiałów na sesję. Na tym spotkaniu doszło do ostatecznego porozumienia. W 
związku z tym przed sesją został przekazany radnym nowy załącznik do projektu uchwały. 
Zmiana załącznika dotyczą pozostawienia w wykazie dróg powiatowych: 
- ul. Ogrodowej (ul. Św. Wita – ul. Południowa), 
- ul. Południowej (ul. Ogrodowa – ul. Leszczyńska).  
Następnie zgłosił wniosek o przyjęcie powyższego wniosku. Zaznaczył, że pozostałe drogi 
powiatowe w ujęte w przedstawionym załączniku samorząd gminny przyjmie w zasób dróg 
gminnych. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez wymagane podmioty. Na 
zakończenie w imieniu Zarządu Powiatu poprosił o podjęcie powyższej uchwały. 
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.  
Radny Karol Malicki stwierdził, że na posiedzeniu Komisji był omawiany poprzedni projekt. 
Teraz to zmieniono. W związku z tym, iż nie widzi uzasadnienia do pozostawienia ul. 
Ogrodowej i ul Południowej w wykazie dróg powiatowych. 
Starosta powiedział, że zmiana kategorii dróg jest ściśle związana ze zmianą organizacji 
ruchu na terenie miasta Śmigla. Te ulice, które zostały wykreślone z tego załącznika będą 
stanowiły fragment ciągów, które stanowić będą tzw. obwodnicę miasta Śmigla. Zarząd chce 
stworzyć na terenie Śmigla taką organizację ruchu, która odciąży centrum miasta. Ruch 
pobiegnie dwoma tzw. pierścieniami dookoła miasta pozwalając na komunikację w każdym 
kierunku. W celu wprowadzenia tej koncepcji należy te dwie ulice pozostawić w wykazie 
dróg powiatowych. Stąd też po wszystkich rozmowach Zarząd proponuje zachować status 
drogi powiatowej tych dwóch ulic.    
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
przyjęciem przedstawionej zmiany. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, 15 głosami za, przy 2 głosach 
wstrzymujących się zaproponowana zmiana została przyjęta. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały wraz z wprowadzonymi 
zmianami.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, 15 głosami za, przy 2 głosach 
wstrzymujących się uchwała nr XXI/202/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 września 
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2004 roku w sprawie pozbawienia ulic miasta Śmigla kategorii dróg powiatowych została 
podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
8/3 Uchwała w sprawie pozbawienia ulic miasta Kościana kategorii dróg powiatowych. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie pozbawienia ulic miasta Kościana kategorii dróg powiatowych radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  
Starosta powiedział, że kontynuując wątek zmiany kategoryzacji dróg Zarząd Powiatu 
również dokonał analizy kategorii dróg w mieście Kościanie. Z tej analizy wynika, że tylko 
niektóre z ulic spełniają kryteria dróg powiatowych. Stąd też ten wykaz stanowiący załącznik 
nr 2 do projektu uchwały. Dodał, że opinia Burmistrza Miasta Kościana w tej sprawie jest 
negatywna. Burmistrz uzasadnił swoją opinię tym, iż według niego te ulice spełniają kryteria 
dróg powiatowej. Zarząd Powiatu nie podziela tego poglądu. Jest to opinia Burmistrza. 
Decyzję o przejęciu tych dróg podejmie Rada Miejska Kościana. W związku z tym, w imieniu 
Zarządu, zwrócił się do Rady Miejskiej Kościana z prośbą o podjęcie uchwały w tej sprawie. 
Jest to suwerenna wola Rady, czy taką uchwałę podejmie. Niemniej jednak fakt negatywnej 
opinii Burmistrza nie jest okolicznością uniemożliwiającą przyjęcie przez Radę Miejską tej 
uchwały. Zarząd Powiatu uważa, że wymienione w wykazie drogi nie spełniają kryteriów 
dróg powiatowych, ponieważ trudno powiedzieć, aby rynek lub ulice wokół niego były 
połączeniem siedziby powiatu z siedzibą innego powiatu lub siedziby gminy z inną gminą. 
Zarząd po otrzymaniu opinii Burmistrza postanowił podtrzymać swoje stanowisko.   
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.  
Radna Mirosława Mueller zainteresowała się, co się stanie, gdy Rada Powiatu podejmie 
uchwałę o pozbawieniu tych dróg kategorii dróg powiatowych, a Rada Miejska Kościana 
przyjmie stanowisko negatywne w sprawie ich przejecie w poczet dróg gminnych. 
Starosta powiedział, że podjęcie tej uchwały przez Radę Powiatu nie będzie jednoznaczne z 
pozbawieniem ulic wymienionych w załączniku kategorii dróg powiatowych. Musi być 
jeszcze uchwała Rady Miejskiej Kościana. W przypadku miasta Śmigla uchwała Rady 
Miejskiej Śmigla. Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla wprowadzi tą sprawę do porządku 
obrad wrześniowej sesji. W związku z powyższym do końca września 2004 roku uchwała 
Rady Miejskiej Śmigla w sprawie przejęcia tych dróg w poczet dróg gminnych zostanie 
prawdopodobnie podjęta.  Nie wie jednak, jaka będzie w przypadku Rady Miejskiej 
Kościana. Przypomniał, że zwrócił się na piśmie do tej Rady z prośbą o podjęcie tej uchwały. 
Rada uchwałą może podjąć decyzję o przejęciu tych dróg lub nie. Jakaś uchwała w tej 
sprawie powinna być. Niemniej jednak zmiana kategorii następuje w momencie, gdy oba 
organy stanowiące takie uchwały podejmą. Jest jednak w ustawie luka prawna, ponieważ w 
poprzedniej ustawie był zapis, iż w przypadku rozbieżności to sprawę wyjaśniał w drodze 
decyzji Minister Infrastruktury. Obecnie, po nowelizacji tej ustawy, Minister Infrastruktury 
nie ma mocy decyzyjnej w przypadku rozbieżności. Stwierdził, że według niego jest tu luka 
prawna, gdyż nadanie ulicy, która nie spełnia kryteriów dróg powiatowych, statusu drogi 
powiatowej jest to niezgodne z prawem. Z drugiej strony nie ma jednak możliwości, aby ten 
błąd wyeliminować, gdy nie ma zgody gminy na przejęcie tych dróg. Według niego jest to 
sytuacja, która jest błędem prawnym. Powtórzył, że zmiana kategorii drogi następuje w 
momencie, gdy jest zgoda obu organów stanowiących. 
Radna Mirosława Mueller zainteresowała się, co się stanie w przypadku negatywnej decyzji. 
Starosta stwierdził, że drogi te będą nadal drogami powiatowymi. Uchwała Rada Powiatu 
będzie. Rada Miejska Kościana może również tą uchwałę podjąć w marcu, czy kwietniu 2005 
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roku. Wtedy z dniem 1 stycznia 2006 roku drogi te staną się drogami gminnymi. W ustawie 
zapisano, że uchwała o zmianie kategorii drogi musi być podjęta do końca III kwartału. 
Wicestarosta zwrócił uwagę, że sąsiednie powiaty, tj. Powiat Grodziski i Powiat Gostyński 
również przystąpiły do sprawy regulacji statusu dróg, które znajdują się w zakresie 
funkcjonowania organizmu miejskiego. Zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu z działalności 
Zarządu zapisano, iż zostały podjęte uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie 
pozbawienia kategorii niektórych dróg powiatowych w mieście Gostyń i mieście Grodzisk 
Wielkopolski. Zaznaczył, iż mówi to po to, aby uzmysłowić fakt, że przy takiej regulacji jest 
pewna czytelność spraw, które dokonują się w danym mieście. W mieście jest jeden 
gospodarz, który odpowiada za wszystkie elementy, łącznie z drogami. Ponadto istotną rzeczą 
jest to, że dróg powiatowych jest ponad 400 km nie mówiąc o chodnikach. Stąd też działania i 
inicjatywy Zarządu są podejmowane po to, aby sytuację uregulować w ośrodkach miejskich. 
Szczególnie w mieście Kościanie i mieście Śmiglu. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
podjęciem powyższej uchwały.  
 W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, 16 głosami za, przy 1 głosie 
wstrzymującym się uchwała nr XXI/203/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 września 
2004 roku w sprawie pozbawienia ulic miasta Kościana kategorii dróg powiatowych została 
podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
8/4 Uchwała w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Kościanie przy 

ul. Młyńskiej i ustanowieniu służebności gruntowej. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Młyńskiej i 
ustanowieniu służebności gruntowej radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie 
poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta poinformował, że Zarząd Powiatu przedstawia projekt uchwały związany z 
propozycją sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Młyńskiej. 
Jest to nieruchomość o powierzchni około 1500 m2 znajdująca się na zapleczu Urzędu 
Skarbowego. Nieruchomość ta od ponad 10 lat dzierżawiona jest przez spółkę Metalic. Była 
to nieruchomość wydzierżawiona z otwartymi wiatami, w których znajdowały się kiedyś 
magazyny Warsztatów Szkolnych. Spółka po wydzierżawieniu dokonała zabudowy tych wiat 
i rozpoczęła produkcję. Wielokrotnie firma ta zwracała się do Zarządu z prośbą o 
uregulowanie stanu pranego poprzez wydzierżawienie tej nieruchomości na okres dłuższy niż 
3 lat lub sprzedaż tej nieruchomości. Firma przeżywa obecnie dobry okres, rozwija produkcję 
i zwiększa zatrudnienie. W związku z tym musi dokonać pewnych nakładów finansowych 
związanych z zaciekaniem dachu oraz przygotowaniem zaplecza socjalnego. Zarząd uznał, że 
teren, który jest zbędny Warsztatom Szkolnym można przedstawić do sprzedaży. Zaznaczył, 
że firma zdaje sobie sprawę, że sprzedaż tej nieruchomości może nastąpić w drodze przetargu 
nieograniczonego. Następnie w imieniu Zarządu Powiatu poprosił o podjęcie powyższej 
uchwały.   
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.  
Na salę obrad przybył radny Jerzy Dolata. W dalszej części obrad uczestniczyło 18 radnych. 
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 XXI/204/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 21 września 2004 roku w sprawie sprzedaży zabudowanej 
nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Młyńskiej i ustanowieniu służebności 
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gruntowej została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu 
 
8/5 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XV/147/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 

23.03.2004 roku w sprawie określenia zadań w wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi 
Kościańskiemu na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały Nr XV/147/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23.03.2004 roku 
w sprawie określenia zadań w wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizacje 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych radni otrzymali w materiałach do sesji. Projekt uchwały stanowi załącznik 
nr 10 do niniejszego protokołu. W dniu 15 września 2004 roku Zarząd Powiatu zwrócił się do 
niego z wnioskiem o wprowadzenie autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały. Treść 
autopoprawki oraz projekt uchwały radni otrzymali przed sesją. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały wraz z autopoprawką. 
Starosta poinformował, że w związku z uzyskaniem w dniu 31.08.2004r. zgody Ministra 
Polityki Społecznej na zmianę planu finansowego PFRON na 2004r. Zarząd Funduszu 
dokonał podziału dodatkowej kwoty środków finansowych PFRON na zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej i zwiększył środki dla powiatu kościańskiego o kwotę 
274.469 zł. W związku z tym, w zakresie rehabilitacji społecznej Zarząd proponuje 
następujący podział środków: 
• na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych przeznaczyć 200.000 zł, czyli zwiększyć środki finansowe o kwotę 
30.000 zł, 

• na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i 
technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 
przeznaczyć 220.000 zł, czyli zwiększyć środki finansowe o kwotę 100.000 zł, 

• na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 
przeznaczyć 32.000 zł., czyli zwiększyć środki finansowe o kwotę 7.000 zł, 

• na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 
środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 
przepisów przeznaczyć 266.391 zł, czyli zwiększyć środki finansowe o kwotę 137.469 zł. 

Następnie powiedział, że autopoprawka Zarządu dotyczy zmiany wysokości środków 
przeznaczonych na rehabilitację zawodową. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kościanie Zarząd Powiatu proponuje następujące zmiany:  
• zwiększyć z 25.000 zł do 50.000 zł kwotę przeznaczoną na realizację szkoleń dla osób 

niepełnosprawnych co pozwoli na objęcie tą formą pomocy wszystkich zainteresowanych, 
którzy w rezultacie przeprowadzonego poradnictwa zawodowego zadeklarowali chęć 
szkolenia bądź przekwalifikowania.  

• zmniejszyć z 30.000 zł do 5.000 zł kwotę środków przeznaczonych na dokonywanie 
zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem 
tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z 
niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz rozpoznaniem tych potrzeb przez 
służby medyczne w związku z niewielkim zainteresowaniem pracodawców tą formą 
pomocy.   

Zaznaczył, że podjęcie powyższej uchwały przez Radę Powiatu jest niezbędne w celu 
uruchomienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
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Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały wraz z autopoprawką i 
wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej 
autopoprawki. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, autopoprawka zarządu Powiatu 
Kościańskiego została przyjęta jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały wraz z przyjętą 
autopoprawką. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XXI/205/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 21 września 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 
XV/147/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23.03.2004 roku w sprawie określenia zadań 
w wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizacje zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu 
 
8/6 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 r. 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 r. w sprawie budżetu powiatu 
kościańskiego na 2004 rok radni otrzymali w materiałach do sesji. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. W dniu 17 września 2004 roku Zarząd Powiatu 
zwrócił się do niego z wnioskiem o wprowadzenie autopoprawki do przedłożonego projektu 
uchwały. Treść autopoprawki oraz projekt uchwały radni otrzymali przed sesją. Następnie 
poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką. 
Starosta poinformował, że: 
I. autopoprawki Zarządu do projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego przekazanego 

radnym w materiałach do sesji związane są: 
- z wyłączeniem podatku VAT z kosztów kwalifikowanych inwestycji 

współfinansowanych z programu SAPARD; uzupełnienie środków w wysokości 
84.044 zł proponuje się uzupełnić z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne na 
drogach,  

- z informacją o zmianie stanowiska Ministerstwa Finansów w sprawie 
zaklasyfikowania dochodów na zalesienie; dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji 
budżetowej,  

- z informacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie 
zaklasyfikowania dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zakupu 
samochodu dla Policji oraz modernizację części parteru budynku Komendy 
Powiatowej Policji w Kościanie; w związku z powyższym zachodzi konieczność 
dokonania przeniesień pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 

- ze zmianami budżetu wprowadzonymi uchwałą nr 89/306/04 Zarządu Powiatu 
Kościańskiego z dnia 16 września 2004 roku w sprawie zmian budżetu powiatu 
kościańskiego na rok 2004 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.  

II. na podstawie umów zawartych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
Warszawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i 
funduszy krajowych - Program SAPARD, po stronie dochodów budżetowych dokonuje 
się przesunięcia kwoty 321.173 zł z §6291 do §6292, tj. udziału środków krajowych w 
dofinansowaniu zadań w ramach programu SAPARD. Ponadto w związku ze zmianą od 1 
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maja 2004 roku stawki podatku VAT (z 7% na 22%) na roboty budowlane oraz 
prowadzonymi inwestycjami w ramach programu SAPARD i dokonaniem odpowiednich 
zmian w budżecie powiatu, zmianie ulega „Program wieloletni zadań inwestycyjnych na 
drogach powiatowych na lata 2003-2005” stanowiący element Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego. 

III. w budżecie powiatu zapisane zostały przychody z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiednio na zadania: 35.000 zł – 
„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” oraz 40.000 zł „Odłączenie od kotłowni węglowej wspólnoty 
mieszkaniowej i budowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji CO w budynku 
Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38”. W dniu 23 sierpnia 2004 
roku wpłynęło zawiadomienie o przyznaniu pożyczek na w/w zadania odpowiednio na 
kwoty 45.000 zł z przeznaczeniem na zadanie 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” i 50.000 zł 
z przeznaczeniem na „Odłączenie od kotłowni węglowej wspólnoty mieszkaniowej i 
budowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji CO w budynku Starostwa 
Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38”. W związku z powyższym 
zwiększona zostaje wysokość planowanych pożyczek w przychodach powiatu na rok 
2004 o kwotę 20.000 zł. Po stronie wydatków środki zostają zapisane w dziale 
administracja publiczna, rozdziale starostwa powiatowe. 

IV. w dziale administracja publiczna, rozdziale starostwa powiatowe, § 0970 – Wpływy z 
różnych dochodów zapisana zostaje kwota 5.203 zł z tytułu odszkodowania z PZU S.A. w 
Lesznie za zalanie pomieszczeń Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami. Środki zostają przeznaczone na remont oraz uzupełnienie 
wyposażenia zalanych pomieszczeń. 

V. uchwałą z dnia 19 sierpnia 2004 roku Rada Miejska Śmigla przyznała dotację Powiatowi 
Kościańskiemu w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 
samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. Dodatkowo w wyniku 
rozstrzygnięcia przetargu, niezbędne jest zwiększenie środków na zakup uzbrojenia 
samochodu do kwoty łącznej 83.000 zł. Powstały niedobór w wysokości 8.000 zł Zarząd 
Powiatu proponuje pokryć z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. Ponadto w wyniku 
rozstrzygnięcia przetargu na modernizację części parteru budynku Komendy Powiatowej 
Policji w Kościanie powstała konieczność zwiększenia nakładów o kwotę 10.000 zł z 
rezerwy ogólnej. Łącznie na realizację zadania przeznacza się kwotę 60.000 zł. 

VI. na podstawie umowy nr 10/BR/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 roku o dofinansowanie ze 
środków PFRON robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, Powiatowi 
Kościańskiemu przyznane zostały środki na rok 2004 w wysokości 500.000 zł na zadanie 
pn.: „Budowa Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych im. M. 
Konopnickiej w Kościanie”. Pierwotnie w budżecie powiatu na zadanie zapisane zostały 
środki PFRON w wysokości: rok 2004 – 100.000 zł i rok 2005 – 100.000 zł. W związku z 
powyższym dochody i wydatki powiatu na rok 2004 w dziale oświata i wychowanie, 
rozdziale szkoły podstawowe specjalne zwiększone zostają o kwotę 400.000 zł. Łącznie 
inwestycja w roku 2004 pochłonie 1.660.000 zł. 

VII. na podstawie porozumień podpisanych z włodarzami gmin powiatu kościańskiego o 
utworzeniu oddziału przysposabiającego do pracy zorganizowanego w ramach gimnazjum 
dla uczestników OHP przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie gminy 
przekażą Powiatowi Kościańskiemu środki odpowiadające iloczynowi liczby uczniów z 
gminy przyjętych od 1 września do oddziału i 4/12 standardu oświatowego 
przypadającego na jednego ucznia. Kwota przypadająca na jednego ucznia wynosi 220,35 
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zł przy 34 uczniach, co stanowi 29.968 zł do końca 2004 r. Po stronie dochodów 
przewidywane dochody zostają zapisane w dziale oświata i wychowanie, rozdziale 
gimnazja, natomiast po stronie wydatków w rezerwie celowej na zadania oświatowe. 

VIII. w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększone zostają dochody 
własne o kwotę 3.002 zł, w tym: 
- w rozdziale zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 38 zł z tytułu 

rozliczeń z lat ubiegłych, 
- w rozdziale PFRON o kwotę 1.464 zł, tj. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników 

niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie, 
- w rozdziale powiatowe urzędy pracy o kwotę 1.500 zł w związku z zwiększonymi 

dochodami z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe wpłacanie zaliczek 
na podatek dochodowy związanymi z wypłatami świadczeń finansowanych z 
Funduszu Pracy. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały wraz z autopoprawką i 
wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej 
autopoprawki. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, autopoprawka zarządu Powiatu 
Kościańskiego została przyjęta jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały wraz z przyjętą 
autopoprawką. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XXI/206/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 21 września 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 
XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2004 rok 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu 
 
8/7 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański w ramach Działania 2.2. 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański w ramach Działania 2.2. 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta powiedział, że na poprzedniej sesji Rada Powiatu podjęła uchwały intencyjne 
związane z przygotowaniem projektów dotyczących stypendiów unijnych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i studentów. Kolejnym krokiem jest uchwalenie regulaminów 
przyznawania tych stypendiów. Zaznaczył, ze Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 
odwiedzany był przez osoby zainteresowane pozyskaniem tych stypendiów. Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego nie ogłosił jeszcze konkursu, więc nie można jeszcze złożyć 
tego wniosku i ruszyć z całą procedurą. Konkurs zostanie ogłoszony być może w piątek 24 
września 2004 roku lub poniedziałek 27 września 2004 roku. Powiat musi być wtedy gotowy 
do wydawania wniosków uczniom i studentom, które są integralną częścią przedłożonych 
regulaminów. Dodał, że zgodnie z regulaminem ma zostać powołana komisja stypendialna, 
która będzie rozpatrywać złożone wnioski. W związku z tym Zarząd prosi o wskazanie osoby, 
która w pracach komisji stypendialnej będzie reprezentować Radę Powiatu. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
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Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Ponadto w imieniu Komisji zgłosił kandydaturę radnego Karola Kopienki na przedstawiciela 
Rady Powiatu Kościańskiego do prac w Komisji Stypendialnej. 
Radny Karol Kopienka wyraził zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie innych kandydatów. Wobec braku zgłoszeń 
innych kandydatów zarządził głosowanie nad przyjęciem kandydatury radnego Karola 
Kopienki. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, kandydatura radnego Karola 
Kopienki została przyjęta jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że kandydatem Rady Powiatu Kościańskiego do prac w 
Komisji Stypendialnych będzie radny Karol Kopienka. Następnie zaproponował dyskusję nad 
przedstawionym projektem uchwały. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie 
nad podjęciem powyższej uchwały. 
 W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XXI/207/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 21 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu 
przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 
Powiat Kościański w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 
programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu 
 
8/8 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów z 

powiatu kościańskiego w ramach działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów z powiatu 
kościańskiego w ramach działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 
programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
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. 
Ponadto w imieniu Komisji zgłosił kandydaturę radnego Karola Kopienki na przedstawiciela 
Rady Powiatu Kościańskiego do prac w Komisji Stypendialnej. 
Radny Karol Kopienka wyraził zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie innych kandydatów. Wobec braku zgłoszeń 
innych kandydatów zarządził głosowanie nad przyjęciem kandydatury radnego Karola 
Kopienki. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, kandydatura radnego Karola 
Kopienki została przyjęta jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że kandydatem Rady Powiatu Kościańskiego do prac w 
Komisji Stypendialnych będzie radny Karol Kopienka. Następnie zaproponował dyskusję nad 
przedstawionym projektem uchwały. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie 
nad podjęciem powyższej uchwały.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XXI/208/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 21 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu 
przyznawania stypendiów dla studentów z powiatu kościańskiego w ramach działania 2.2. 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
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8/9 Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie za 2004 rok. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2004 rok radni 
otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu 
uchwały. 
Starosta poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Powiatu wybiera 
biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. Dyrektor SP ZOZ w Kościanie w 
przekazanej informacji poinformował, że najkorzystniejszą ofertę przedstawił Pan Jerzy 
Skwierzyński, który powyższe zadanie wykonana za 9.500 zł. Dodał, że oferty złożyło trzech 
rewidentów, którzy proponowali powyższe zadanie wykonać za kwotę od 9.500 zł do 10.500 
zł. Zaznaczył, że koszty badania sprawozdania poniesie badana jednostka, czyli 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 18 radnych, uchwała nr XXI/209/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta 
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2004 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
8/10 Uchwała w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków Ministerstwa 

Edukacji Narodowej i Sportu w formie weksla „IN BLANCO”. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Sportu w formie weksla „IN BLANCO” radni otrzymali przed sesją. Następnie 
zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec braku głosów w 
dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XXI/210/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 21 września 2004 roku w sprawie  
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
8/11 Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. 

Nadobrzańskiej. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Nadobrzańskiej radni 
otrzymali przed sesją. Następnie zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem 
uchwały. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej 
uchwały.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XXI/211/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 21 września 2004 roku w sprawie nabycia nieruchomości 
położonej w Kościanie przy ul. Nadobrzańskiej została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
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9. Odpowiedzi na zapytania. 
 
Przewodniczący Rady, w związku z brakiem zapytań, zaproponował przejść do następnego 
punktu obrad.   
 
10. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący Rady zapytał o wnioski i oświadczenia radnych.  
Radny Karol Malicki poinformował, ze jako przewodniczący Klubu Radnych Forum 
Demokratycznego otrzymał od Burmistrza Miasta Kościana pismo w sprawie partycypacji 
powiatu kościańskiego w kosztach remontu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Kościanie realizującej zadania powiatowej biblioteki. W związku z powyższym poprosił, aby 
Zarząd Powiatu zajął się powyższą sprawą na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu. 
Wobec braku innych wniosków i oświadczeń 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 XXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego.  

 
 
 

Przewodniczący Rady 
 

Edward Strzymiński 
Protokolant: 
Joanna Napierała 


