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PROTOKÓŁ NR XXII/04 
 
z XXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 26 października 2004 r. w 
sali Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 
do 18.35. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
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 17 radnych, co stanowi więcej niż połowę ogólnej liczby radnych i zgodnie z § 27 
ust. 1 Statutu Powiatu Kościańskiego podejmowane uchwały będą prawomocne. Swoją 
nieobecność usprawiedliwili radna Mirosława Mueller i radny Jerzy Dolata. 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 XXII 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 przedstawił porządek obrad obejmujący. 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXI 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 nieruchomościach będących w zasobach powiatu kościańskiego. 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:  

1) wyrażenia opinii Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącej przebiegu drogi 
ekspresowej S 5 przez teren powiatu kościańskiego, 

2) utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w strukturach Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kościanie, 

3) organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku 
interwencji kryzysowej, 

4) zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Kościańskim a Powiatem 
Ostrzeszowskim w zakresie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości 
wydatków na jego utrzymanie w rodzinie zastępczej, 

5) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, 
6) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej,  
7) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, 
8) przekazania darowizny rzeczowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,  
9) nabycia nakładów na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Kaźmierczaka 41,  
10) zmiany uchwały Nr XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie budżetu powiatu 

kościańskiego na 2004 rok, 
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11) zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXI/201/04 z dnia 21.09.2004 roku 
o zaliczeniu nowo wybudowanego odcinka ulicy Łąkowej do kategorii dróg 
powiatowych, 

12) zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXI/202/04 z dnia 21.09.2004 roku 
o pozbawieniu ulic miasta Śmigla kategorii dróg powiatowych, 

13) zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXI/203/04 z dnia 21.09.2004 roku 
o pozbawieniu ulic miasta Kościana kategorii dróg powiatowych. 

10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2003. 
11. Odpowiedzi na zapytania. 
12. Wnioski i oświadczenia radnych. 
13. Zakończenie sesji. 
 
3. Przyjęcie protokółu z XXI sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z XXI 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 17 radnych, protokół z XXI 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 92/316/04 w sprawie ogłoszenia wykazu 
nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej położonej w 
Kościanie przy ul. Młyńskiej zainteresował się podstawą określenia ceny tej nieruchomości. 
Wicestarosta poinformował, że wyszacowana cena określona przez biegłego wyniosła około 
130.000 zł. Zarząd mając prawo do podniesienia tej kwoty określił ją na 200.000 zł.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad. 
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7. Zapytania radnych. 
 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radych, czy są pytania?  
Radny Karol Malicki poprosił o przedstawienie informacji o kondycji Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie po III kwartałach 2004 roku.  
Starosta poinformował, że sytuacja kościańskiego szpitala nie jest zła. Wszystkie należności 
są realizowane. Zarówno te, które odnoszą się do wydatków osobowych, związanych z 
wynagrodzeniami oraz płatności związane z bieżącą działalnością Szpitala. Dodał, że Szpital 
jest samodzielną jednostką zarządzaną przez dyrektora. W związku z tym poprosił do o 
przedstawienie szczegółowej informacji.   
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Pan Zbigniew Szewczyk 
poinformował, że chciałby przedstawić krótką informację o sytuacji finansowej SP ZOZ w 
Kościanie po III kwartałach 2004 roku. Stwierdził, że sytuacja nie jest zła, ponieważ Szpital 
nie ma zobowiązań wymagalnych. Zaznaczył, że są długi bieżące, które ma każdy podmiot 
prowadzący działalność. Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych zostały wykonane na 
kwotę 14.103.371,82 zł, co stanowi 70,44 % planu, w tym umowa z NFZ w 71,97 %, 
pozostałe podmioty 45,13 %. Ponadto przychody z pozostałej działalności zostały wykonane 
w 56,55 %, przychody finansowe w 23,68 %, a pozostałe przychody operacyjne zostały 
wykonane w kwocie 420.150,79 zł. Duże koszty związane są z zakupem materiałów i 
wykonane został w kwocie 2.607.479,59 zł, tj. 70,23 % planu. Najwyższą składową kosztów 
są wynagrodzenia, które zostały wykonane w kwocie 8.007.289,42 zł, tj. 61,06 %. Wynik 
finansowy jest ujemny na kwotę 928.857,45 zł. Usprawiedliwiając się powiedział, że ten 
wynik jest spowodowany odpisami amortyzacyjnymi. Ostatnio dodano do użytku kilka 
obiektów, które się amortyzują. Odpisy amortyzacyjne są obowiązkowe i należy to robić. Po 
trzech kwartałach odpisy amortyzacyjne wynoszą 1.038.157,14 zł. Z powyższego wynika, że 
około 100.000 zł jest na czysto. Nie ma jednak środków na odnawianie sprzętu. W ostatnim 
okresie Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał oddziałowi poznańskiemu 15.000.000 zł, z 
tego 8.000.000 zł przeznaczono na świadczenia szpitalne. Stowarzyszenie Pracodawców 
Służby Zdrowia wywalczyło, aby te środki zostały przeznaczone na tzw. nadwykonania. 
Szpital kościański otrzyma około 174.000 zł. Tych pieniędzy nie można bezpośrednio 
przeznaczyć na nadwykonania. NFZ zgodził się jednak, by w przypadku niewykorzystania 
wszystkich środków do końca roku szpitale będą mogły ją przeznaczyć na nadwykonania. Na 
dniach będą podjęte decyzje w sprawie przesunięć środków w ramach podpisanego kontraktu. 
Przypomniał, że Szpital podpisał jeden kontrakt, poradnie specjalistyczne drugi kontrakt, 
rehabilitacja trzeci kontrakt. Na początku roku SP ZOZ w Kościanie zakontraktował więcej 
punktów na działalność ambulatoryjną. W tej chwili wydano zgodę na dokonanie przesunięć 
kwoty około 520.000 zł. Do końca nie wiadomo, czy Szpital będzie musiał wykonać kontrakt 
w 3 miesiącach. Będzie to jednak bardzo trudne. Kontrakt szpitalny dotyczy kwoty 1.000.000 
zł - 1.100.000 zł miesięcznie. Dzieląc kwotę 520.000 zł przez 3 otrzyma się kwotę około 
170.000 zł. Kontrakt byłby wtedy wyższy o około 20 % miesięcznie. Szpital ma zapewnienie, 
że w przypadku niewykorzystania tych środków w bieżącej działalności to będzie mógł je 
rozliczyć nadwykonaniami. Nawiązując do sprawy nadwykonań powiedział, że po 
rozmowach ze Starostą została podjęta decyzja o nie ograniczaniu przyjmowania pacjentów 
do szpitala. Zaznaczył, że wyjątkiem jest Śmigiel, gdzie są zapisy, ze względu na ograniczoną 
liczbę łóżek. Dodał, że udało się SP ZOZ w Kościanie pozyskać niewielki kontrakt, na kwotę 
około 70.000 zł na badania profilaktyczne raka piersi. Zaproszenia na badania wysyłane są do 
kobiet. Zaznaczył, że w I edycji konkursu SP ZOZ w Kościanie nie otrzymał na ten cel 
żadnych środków. Szpital od tej decyzji się odwoływał. Członkinie Stowarzyszenia 
Amazonek również wysyłały pisma w tej sprawie. Ostatecznie udało się pozyskać powyższe 
środki podczas edycji II konkursu. Następnie przedstawił perspektyw dalszego 
funkcjonowania Szpitala. W przypadku, gdy SP ZOZ w Kościanie zrealizuje 3 kontrakty oraz 
pozyska środki, o których mówił wcześniej to rok 2004 zostanie zamknięty bez długów. 
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Wynik finansowy będzie jednak ujemny, co związane jest z odpisami amortyzacyjnymi. W tej 
chwili wprowadzany jest plan oszczędnościowy. Wprowadzane są kontrakty dla lekarzy. 
Ponadto Szpital pracował nad przygotowaniem wniosku związanego z podpisaniem 
kontraktów na 2005 rok. Wnioski należy składać do 2 listopada 2004 roku. Na następnej sesji, 
gdy wiadomo będzie, jakie będą kontrakty, przedstawi informacje z tym związane.  
Starosta w uzupełnieniu powiedział, że w środkach masowego przekazu są informacje o 
pewnej formie pomocy będącej w zamyśle rządu ukierunkowanej na szpitale. Uruchomione 
zostaną środki pomocowe w formie pożyczki. Środki te mają otrzymać szpitale, które będą 
przekształcać formę swojej działalności. Dodał, że z niepokojem obserwuje tą sytuację, gdyż 
mówi się, iż z formy tej pomocy będą mogły skorzystać szpitale, które mają zobowiązania 
finansowe związane z tzw. ustawą „203”. W kościańskim szpitalu ta sprawa jest 
uregulowana. Współpraca pomiędzy dyrektorem a personelem pielęgniarski się układa. Z 
niepokojem obserwuje, iż pomoc skierowana będzie do tych szpitali, które nie wywiązały się 
ze swoich zobowiązań. Stwierdził, że w jego odczuciu jest to złe podejście, gdyż pomoc 
kierowana jest do tych, którzy gorzej sobie w tych trudnych warunkach radzą. Dodał, że 
podejmuje próby mające zwrócić uwagę, iż nie jest to dobra forma pomocy, która obejmuje 
tylko tych, co mają problemy. Chce i oczekuje, iż pomoc obejmie wszystkie szpitale. 
Kościański szpital mógłby otrzymać pożyczkę w kwocie około 3.000.000 zł, która może być 
w części umorzona. Jest to dobra forma pomocy, z której szpital kościański mógłby 
skorzystać.  
Radna Urszula Iwaszczuk podziękowała Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kościanie za udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące SP ZOZ w 
Kościanie, które zadała Zarządowi Powiatu. Stwierdziła, że odpowiedz była dokładna i 
wyczerpująca.   
Wobec braku innych pytań Przewodniczący Rady zaproponował przejść do następnego 
punktu obrad. 
 
8. Informacja o nieruchomościach będących w zasobach powiatu kościańskiego. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że informację o nieruchomościach będących 
w zasobach powiatu kościańskiego. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu. Dodał, że powyższa informacja była przedmiotem obrad posiedzenia Komisji 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. Następnie zaproponował 
dyskusję nad przedstawioną informacją. Wobec braku głosów w dyskusji zaproponował 
przejść do następnego punktu obrad.  
 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
9/1 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącej przebiegu 

drogi ekspresowej S 5 przez teren powiatu kościańskiego 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie wyrażenia opinii Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącej przebiegu drogi 
ekspresowej S 5 przez teren powiatu kościańskiego radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Pan Kazimierz Dembny poinformował, że sprawa przebiegu trasy ekspresowej S5 była 
dyskutowana od wiosny. Pracownia Projektowa w Zakresie Budownictwa Lądowego DROGI 
– ULICE –MOSTY w Poznaniu Pana Zbigniewa Konewki zwróciła się do samorządów 
gminnych oraz powiatu kościańskiego o zaopiniowanie wariantu przebiegu trasy ekspresowej 
przez powiat kościański. Do zaopiniowania były cztery warianty. Zarząd Powiatu po 
zapoznaniu się z opiniami samorządów gminnych oraz po przeanalizowaniu wszystkich 
wariantów proponuje pozytywnie zaopiniować wariant II. Jest to wariant najkorzystniejszy 
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dla powiatu kościańskiego. Najkorzystniejszym atutem jest duża odległości od obecnej drogi 
nr 5. Zostaną stworzone tereny pod inwestycje, z których korzystać będą mogli miejscowi 
liderzy oraz inwestorzy z zewnątrz. Zaproponowany w II wariancie przebieg drogi 
ekspresowej S5 nie zburzy obecnego układu komunikacyjnego. Trasa ta będzie oddalona od 
budynków mieszkalnych oraz nie będzie wiązała się z koniecznością wysiedlania 
mieszkańców i burzeniem budynków. Dodał, że zaproponowany przebieg pozwoli na szybką 
aktywizację terenów wokół obecnej „piątki”. Pozwoli na rozwój Kościana oraz innych gmin 
powiatu, przez które będzie przebiegała trasa ekspresowa.  
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 uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXII/212/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2004 roku w sprawie wyrażenia opinii Rady 
Powiatu Kościańskiego dotyczącej przebiegu drogi ekspresowej S 5 przez teren powiatu 
kościańskiego została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu. 
 
9/2 Uchwała w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w strukturach 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w strukturach Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kościanie radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że w dniu 15 czerwca 2004 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę w 
sprawie przyjęcia programu lokalnego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego utworzenia 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kościanie. Ośrodek Interwencji Kryzysowej ma na celu stworzenie systemu 
ochrony dla ofiar przemocy w rodzinie oraz minimalizację skutków przemocy poprzez 
udzielanie krótkiego schronienia. Z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej będą mogły 
skorzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji głównie ofiary zagrożone zjawiskiem 
przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, w szczególności kobiety, matki z dziećmi i 
kobiety ciężarne oraz ofiary klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych. Pomoc adresowana 
będzie przede wszystkim do mieszkańców powiatu kościańskiego znajdujących się w sytuacji 
kryzysowej, wymagających wsparcia i pomocy. Powyższą uchwałą Rada ustala regulamin 
organizacyjny Ośrodka oraz określa zasady pobytu w tym Ośrodku. 
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.  
Radny Karol Malicki zainteresował się odpłatnością za pobyt w Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej. 
Starosta poinformował, że zasady odpłatności za pobyt w Ośrodku określa następna uchwała 
Rady Powiatu.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
podjęciem uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXII/213/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2004 roku w sprawie utworzenia Ośrodka 
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Interwencji Kryzysowej w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
9/3 Uchwała w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku 
interwencji kryzysowej radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że przedłożony projekt jest uzupełnieniem wcześniej podjętej 
uchwały. Określa on szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w Ośrodku. Odpowiadając na 
wcześniejsze pytanie radnego Karola Malickiego powiedział, że 5 zł za dobę będą płacić 
osoby zameldowane na terenie powiatu kościańskiego, a 10 zł za będą płacić osoby, które są 
zameldowane poza terenem powiatu kościańskiego Dodał, że w sytuacji, gdy dochody będą 
niskie lub, gdy trudno będzie określić te dochody to osoba przebywająca w ośrodku nie 
będzie ponosi opłaty z tego tytułu. 
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 uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXII/214/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2004 roku w sprawie organizacji oraz 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
9/4 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Kościańskim a 

Powiatem Ostrzeszowskim w zakresie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i 
wysokości wydatków na jego utrzymanie w rodzinie zastępczej. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Kościańskim a Powiatem 
Ostrzeszowskim w zakresie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości 
wydatków na jego utrzymanie w rodzinie zastępczej radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku 
umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi 
wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie 
zastępczej. Środki na ten cel przekazywane są na podstawie porozumienia, którego podpisanie 
musi być poprzedzone podjęciem uchwały Rady upoważniającej Zarząd do jego podpisania. 
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 uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXII/215/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia 
pomiędzy Powiatem Kościańskim a Powiatem Ostrzeszowskim w zakresie umieszczenia 
dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków na jego utrzymanie w rodzinie 
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zastępczej została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu. 
 
9/5 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości 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 powyższy projekt uchwały związany jest ze 
sprzedażą dwóch nieruchomości. Pierwsza to nieruchomość położona w Kościanie przy Pl. 
Wolności, która została podzielona na 4 nieruchomości, tj. na 2 zabudowane i 2 
niezabudowane. Działka nr 1814/1 zabudowana jest budynkiem z lokalem użytkowym (na 
parterze) oraz dwoma lokalami mieszkalnymi na pierwszym piętrze, działka nr 1814/4 
zabudowana jest wolnym budynkiem, natomiast działka numer 1814/2 i 1814/3 są 
nieruchomościami niezabudowanymi. Nieruchomość oznaczona nr 1814/3 stanowi drogę 
dojazdową do innych budynków mieszkalnych oraz do tylnego wyjścia Przychodni 
Lekarskiej. Druga nieruchomość położona jest w Mościszkach, na której wydzielono 7 lokali 
mieszkalnych oraz 1 lokal użytkowy, który wykorzystywany jest przez Dom Pomocy 
Społecznej w Mościszkach. 
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 uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXII/216/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2004 roku w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży nieruchomości została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu. 
 
9/6 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie 
powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że projekt uchwały związany jest z upoważnieniem Zarządu Powiatu 
do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 45.000 zł na realizacje przedsięwzięcia pn. 
„Likwidacja kotłowni węglowej i budowa kotłowni gazowej dla budynku Przychodni 
Rejonowej w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego 6 wraz z wymianą systemu grzewczego na 
gazowy w lokalu mieszkalnym Starostwa Powiatowego zlokalizowanym w Śmiglu przy ul. 
Skarżyńskiego 4”. Zaznaczył, że zadanie to zostało już wykonane i odebrane. Dodał, że 
wszystko wskazuje, iż po spłaceniu powyższej pożyczki w 60 % reszta zostanie umorzona.  
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 uchwały. 
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W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXII/217/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
9/7 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie 
powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że projekt uchwały związany jest z upoważnieniem Zarządu Powiatu 
do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 50.000 zł na realizacje przedsięwzięcia pn. 
„Odłączenie od kotłowni węglowej wspólnoty mieszkaniowej i budowa kotłowni gazowej 
wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. 
Gostyńskiej 38”. Zaznaczył, że podobnie jak wyżej to zadanie zostało już wykonane i 
odebrane. Dodał, że wszystko wskazuje, iż po spłaceniu powyższej pożyczki w 750 % reszta 
zostanie umorzona.  
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 uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXII/218/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
9/8 Uchwała w sprawie przekazania darowizny rzeczowej Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przekazania darowizny rzeczowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 
radni otrzymali w materiałach do sesji. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do 
niniejszego protokołu. Dodał, że w dniu 25 października 2004 roku Zarząd Powiatu zwrócił 
się do niego z wnioskiem o wprowadzenie do projektu uchwały autopoprawki. Jej treść oraz 
tekst projektu uchwały wraz z wprowadzona autopoprawką radni otrzymali państwo radni 
przed sesją. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały wraz z 
autopoprawką. 
Starosta poinformował, że zgodnie z przedstawionym projektem uchwały Rada Powiatu 
Kościańskiego przekazuje w formie darowizny Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 
trzy darowizny rzeczowe. Pierwszą darowizną jest samochód osobowy o mocy 150 KM. W 
związku z tym poprosił o skorygowanie błędu drukarskiego i skreślenie w projekcie uchwały 
jednego „0”. Jest to samochód zakupiony za środki, które przekazało Stowarzyszenie „Stop 
śmierci” (60.000 zł) gmina Kościan, gmina Krzywiń, gmina Śmigiel (po 5.000 zł) oraz 
samorząd powiatowy (8.000 zł). Samochód po podjęciu uchwały zostanie przekazany 
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej 
Policji w Kościanie. Ze względu na inne usytuowanie w dysponowaniu budżetem i majątkiem 
Komendy Powiatowej Policji należy formalnie tak to przeprowadzić. W § 2 projektu uchwały 
zapisano, że wszystkie trzy darowizny będą użytkowane przez Komendę Powiatową Policji w 
Kościanie.  Drugą darowizną jest komputer przenośny zakupiony za środki powiatu 
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przeznaczone na realizację Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Przeciwdziałaniu 
Przestępczości na terenie powiatu kościańskiego. Trzecią darowizną są nakłady finansowe 
poniesione na remont części parteru budynku, w którym mieści się Komenda Powiatowa 
Policji w Kościanie. Poprzez przeprowadzenie i sfinansowanie tego remontu w kwocie 
60.222 zł Zarząd Powiatu chciał stworzyć odpowiednie warunki do składania zeznań przez 
osoby pokrzywdzone, zwłaszcza dzieci, młodzież i kobiety. Remont został praktycznie 
zakończony. W chwili obecnej drobne sprawy są przeprowadzane. Stąd też ta autopoprawka. 
Zarząd chce, aby nie tylko pomieszczenia wewnątrz Komendy zostały wyremontowane, ale 
również wejście do tych pomieszczeń. Postanowiono wyremontować schody oraz podest. Na 
ten cel potrzebne są środki w wysokości 610 zł.  
Komendant Komendy Powiatowej Policji w Kościanie Pan Henryk Kasiński powiedział, że 
chciałby nawiązać do sprawy związanej z otrzymaniem od Rady Powiatu darowizny w 
postaci sprzętu komputerowego. Poinformował, że komenda dysponuje 9 komputerami 
stacjonarnymi. Nie ma żadnego komputera mobilnego. Na te 9 komputerów 2 komputery 
mają licencjonowane oprogramowanie. Z tego 1 jest wykorzystywany do obsługi 
dokumentów zawierających informacje niejawne. Czyli do powszechnego użytku pozostaje 1 
komputer. Pozostałe komputery mają oprogramowanie bezpłatne, które nie współdziała z 
innymi programami. Komputer, który otrzyma Komenda Powiatowa Policji w Kościanie 
będzie miał możliwości odtwarzania i przetwarzania zdjęcia cyfrowe oraz sekwencje video. 
Wykorzystywane to jest przy osobach poszukiwanych, zaginionych, identyfikacji osób i 
przedmiotów. Wykorzystuje się to również przesyłania zdjęć pocztą elektroniczną dalej w 
kraju. Następnie poprosił radnych o podjęcie uchwały przedstawionej przez Starostę.  
Zaznaczył, że powyższe darowizny zostaną przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji 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 przyjęciem zgłoszonej 
autopoprawki. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 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 17 radnych, uchwała nr XXII/219/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2004 roku w sprawie przekazania darowizny 
rzeczowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
9/9 Uchwała w sprawie nabycia nakładów na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. 

Kaźmierczaka 41. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie nabycia nakładów na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Kaźmierczaka 
41 radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego 
projektu uchwały. 
Wicestarosta poinformował, że przedstawiony projekt uchwały ma na celu uporządkowanie 
pewnej zaszłości. Na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Powiatowemu Centrum 
Pomocy Rodzinie funkcjonowała placówka oświatowa – Rodzinny Dom Dziecka, który 
prowadzony był przez Państwo mieszkające w Kościanie. W 1995 roku Rodzinny Dom 
Dziecka został rozwiązany, a w 1999 roku nieruchomość przeszła na własność powiatu. 
Osoby prowadzące Dom Dziecka poniosły pewne nakłady finansowe związane z 
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wybudowaniem budynku garażowego.  Po ich wykupieniu staną się one własnością PCPR w 
Kościanie.  Dodał, że wartość nakładów określono na podstawie szacunku. Kwota ta została 
pomniejszoną o kwotę odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu. 
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 uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXII/220/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2004 roku w sprawie nabycia nakładów na 
nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Kaźmierczaka 41 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
9/10 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 16 do niniejszego protokołu. Dodał, że w dniu 25 października 2004 roku Zarząd 
Powiatu zwrócił się do niego z wnioskiem o wprowadzenie do projektu uchwały 
autopoprawki. Jej treść oraz tekst projektu uchwały wraz z wprowadzona autopoprawką radni 
otrzymali państwo radni przed sesją. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego 
projektu uchwały wraz z autopoprawką. 
Skarbnik Powiatu poinformowała, że w projekcie uchwały: 
1. W związku z zwiększonymi wpływami z opłat komunikacyjnych zwiększa się plan 

dochodów o kwotę 717.857 zł. Zwiększone dochody mają wpływ na wyższe niż 
planowano wydatki przeznaczone na druki produkowane przez Polską Wytwórnię 
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz tablice rejestracyjne. W związku z 
powyższym po stronie wydatków zwiększony zostaje plan w dziale Administracja 
publiczna, rozdziale Starostwa powiatowe, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 
kwotę 81.154 zł. Zarząd Powiatu proponuje dokonać następującego podziału powstałej 
nadwyżki: 270.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie powstałego niedoboru w zakresie 
zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, 366.703 zł 
wprowadzić do rezerwy celowej na zadania inwestycyjne na drogach w związku z 
ewentualnym nie przekazaniem do końca 2004 roku przez Agencję Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, środków z programu SAPARD na zadania 
drogowe. 

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach 
utworzony zostaje plan dochodów w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdziale Wojewódzkie urzędy pracy, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 
o kwotę 31.000 zł z tytułu zwrotu kosztów poborowych odbywających zastępczą służbę 
wojskową. Zwiększone dochody zostają podzielone w następujący sposób: 
- kwota 15.800 zł zwiększa plan wydatków w dziale Pomoc społeczna, rozdziale Domy 

pomocy społecznej, § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla 
poborowych w związku ze zmianą stawki wynikającej z ustawy z dnia 28.11.2003 r. o 
służbie zastępczej, 

- kwota 15.200 zł umniejsza planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt 
mieszkańców w DPS-ach. 



 11

3. W związku z objęciem od lipca 2004 roku wypłatami ekwiwalentu dla właściciela 
powierzchni gruntu rolnego zalesionego zgodnie z planem zalesiania w terminie 
jesiennym i zwiększeniem całkowitej powierzchni zalesionej w 2003 r. i 
zapotrzebowaniem na środki finansowe na IV kwartał br. złożonym do Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, zachodzi konieczność 
zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2004 w dziale 
Leśnictwo, rozdziale Gospodarka leśna o kwotę 2.356 zł.  

4. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale Ochrona i konserwacja 
zabytków zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie naprawy naderwanego zawieszenia i zmiany sposobu bicia wielkiego 
dzwonu w Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w Wyskoci. 
Przyznane środki finansowe pochodzą z rezerwy ogólnej. 

5. W dziale Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych utworzony zostaje plan 
wydatków w wysokości 4.960 zł z przeznaczeniem na zwrot nakładów poczynionych 
przez właściciela na budowę garażu przy Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w 
Kościanie. Zwiększone środki finansowe pochodzą z rezerwy ogólnej. 

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie 
dokonuje się przesunięć planowanych wydatków w dziale Pomoc społeczna. Przesunięcie 
środków wynika ze zmiany ustawy o pomocy społecznej, a w związku z tym 
koniecznością przesunięcia środków w paragrafach z zadań usamodzielnienie 
wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na udzielenie dotacji dla placówek 
opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego (świetlice). Środki własne w kwocie 
13.000 zł zostaną wykorzystane na przeprowadzenie remontów budynków, tj. ocieplenie 
ścian zewnętrznych, wymianę konstrukcji drewnianych i zakup sprzętu do porządkowania 
terenu wokół budynku oraz na uregulowanie opłat pocztowych i telefonicznych w 
związku ze zwiększeniem wydatków na działalność społeczną Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Natomiast kwota 7.000 zł zostaje przeznaczona 
na przygotowanie placu zabaw i zakup komputera dla Placówki Wsparcia Dziennego przy 
PCPR w Kościanie. 

7. W związku z otrzymaniem opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o informacji z wykonania budżetu za I półrocze 
2004r. oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z 23 marca 2003 r. 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i 
rozchodów, środki zaplanowane w dziale Kultura fizyczna i sport, rozdziale Pozostała 
działalność, zostają przeniesione do rozdziału Zadania w zakresie kultury fizycznej i 
sportu, zgodnie z planowym przeznaczeniem zadań. 

8. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych w Kościanie 
dokonuje się zmian w planie wydatków środków specjalnych polegające na 
przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale Licea 
ogólnokształcące i rozdziale Szkoły zawodowe. 

Następnie powiedziała, że konieczność wprowadzenia autopoprawki i uzupełnienia projektu 
uchwały o załącznik nr 4 wynika z wymogów stawianych przez Powiatowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który współfinansuje budowę Centrum Sportu i 
Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie, a 
dotyczących przeprojektowania, zakupu urządzenia dźwigowego i zamontowania szybu 
windowego oraz jest wynikiem przeprowadzonych badań geologicznych i wystąpienia 
konieczności wzmocnienia posadzki na powierzchni sali sportowej. W związku z powyższym 
wartość inwestycji realizowanej w latach 2003 – 2005 rośnie z 2.500.000 zł do kwoty 
2.750.000 zł. Jednocześnie zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu do samodzielnego 
zaciągania zobowiązań oraz ich spłaty, zapisane w uchwale budżetowej. Ponadto w związku 
ze wzrostem nakładów na remont części parteru nieruchomości będącej siedzibą Komendy 
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Powiatowej Policji w Kościanie z rezerwy ogólnej zwiększa się plan wydatków na zadanie o 
kwotę 223 zł. 
Sale obrad opuściła radna Urszula Iwaszczuk. W dalszej części obrad uczestniczyło 16 
radnych. 
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 16 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 16 radnych, uchwała nr XXII/221/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 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 17 do niniejszego protokołu. 
 
9/11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXI/201/04 z 

dnia 21.09.2004 roku o zaliczeniu nowo wybudowanego odcinka ulicy Łąkowej do 
kategorii dróg powiatowych. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXI/201/04 z dnia 21.09.2004 
roku o zaliczeniu nowo wybudowanego odcinka ulicy Łąkowej do kategorii dróg 
powiatowych radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie 
powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta poinformował, że zmiana zaproponowana w tym projekcie oraz w dwóch 
następnych związana jest ze skorygowaniem, na wniosek organu nadzoru, błędu w § 5 
związanego z wejściem w życie uchwał Rady związanych z zaliczeniem i pozbawieniem ulic 
kategorii dróg powiatowych. W związku z powyższym § 5 otrzymuje brzmienie: „Uchwała 
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 01 stycznia 2005r.”. Zarząd po zapoznaniu się ze stanowiskiem organu nadzoru wnosi o 
podjęcie tej i dwóch następnych uchwał korygujących ten błąd mimo, że we wcześniejszych 
zapisach mówiło się, iż zaliczenie lub pozbawienie ulic kategorii dróg powiatowych nastąpi z 
dniem 1 stycznia 2005 roku.   
Na salę obrad wróciła radna Urszula Iwaszczuk. W dalszej części obrad uczestniczyło 17 
radnych.  
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 uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXII/222/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Rady 
Powiatu Kościańskiego Nr XXI/201/04 z dnia 21.09.2004 roku o zaliczeniu nowo 
wybudowanego odcinka ulicy Łąkowej do kategorii dróg powiatowych została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
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9/12 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXI/202/04 z 

dnia 21.09.2004 roku o pozbawieniu ulic miasta Śmigla kategorii dróg powiatowych 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXI/202/04 z dnia 21.09.2004 
roku o pozbawieniu ulic miasta Śmigla kategorii dróg powiatowych radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Następnie 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 uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXII/223/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Rady 
Powiatu Kościańskiego Nr XXI/202/04 z dnia 21.09.2004 roku o pozbawieniu ulic miasta 
Śmigla kategorii dróg powiatowych została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 
nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
9/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXI/203/04 z 

dnia 21.09.2004 roku o pozbawieniu ulic miasta Kościana kategorii dróg powiatowych. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXI/203/04 z dnia 21.09.2004 
roku o pozbawieniu ulic miasta Kościana kategorii dróg powiatowych radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Następnie 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 uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXII/224/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Rady 
Powiatu Kościańskiego Nr XXI/203/04 z dnia 21.09.2004 roku o pozbawieniu ulic miasta 
Kościana kategorii dróg powiatowych została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
 
10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2003. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił informacje o analizie oświadczeń majątkowych radnych 
Rady Powiatu Kościańskiego za 2003 rok. Informacja stanowi załącznik nr 21 do niniejszego 
protokołu. 
Salę obrad opuścił radny Wiktor Snela. W dalszej części obrad uczestniczyło 16 radnych. 
Starosta przedstawił informację o analizie oświadczeń majątkowych za 2003 rok członków 
Zarządu Powiatu Kościańskiego, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, kierowników 
jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające powiatową osoba prawną oraz osób 
wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty Kościańskiego. Informacja stanowi 
załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 
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11. Odpowiedzi na zapytania. 
 
Przewodniczący Rady, w związku z tym, iż odpowiedzi na zapytania zostały udzielone 
wcześniej, zaproponował przejść do następnego punktu obrad.   
Na sale obrad powrócił radny Wiktor Snela. W dalszej części obrad uczestniczyło 17 radnych. 
 
12. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący Rady zapytał o wnioski i oświadczenia radnych.  
Wiceprzewodniczący Rady Pan Kazimierz Józefowski zainteresował się akcją policyjną, 
która odbyła się na terenie powiatu kościańskiego. 
Komendant Komendy Powiatowej Policji w Kościanie Pan Henryk Kasiński poinformował, 
że były to ćwiczenia, w których udział wzięło policjanci z powiatu wolsztyńskiego, 
grodziskiego i kościańskiego. Finał ćwiczeń, które prowadziła Komenda Wojewódzka, był na 
terenie powiatu kościańskiego. Dodał, że przeprowadzone ćwiczenia dobrze się zakończyły. 
Wobec braku innych wniosków i oświadczeń Przewodniczący Rady zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad. 
 
13. Zakończenie. 

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